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 اإلهداءاإلهداء

لكثير من التوجيهات والمالحظات القيمةة إلى من كان له الفضل في إنجاز هذه الرسالة وقّدم إلي ا
 دون كلل أو ملل. 

      الدكتور المشرف إبراهيم اليماني                                                                

همةةوم الحيةةاة وابتسةةامات  اً معةة ناتقاسةةمو  إلةةى مةةن تبادلنةةا العةةون والمسةةاندة فةةي أيةةام الدراسةةة الصةةعبة  
 اهلل علينا بنيل الماجستير   إلى أن منّ  األمل

       محمد دهان الغالي زوجي                                                                                 

 إلى من أنحني أمامهم إجالاًل ووفاًء وعرفانًا بالجميل.  

 إلى من علمني وغرس في نفسي الثقة واألمل والطموح.

 ني وأوالدي ووفرت لي من األسباب والظروف مالم يقدمه أحد.إلى أسرتي التي احتضت

 إلى اللذين ال يوفيهما كل ما عملت في حياتي حقهما.

 فاطمة ندى داالتيوأمي  عمر األفندي أبي                                                

 إلى اللواتي وقفن إلى جانبي وشاركنني حلو الحياة ومرها.

 أخواتي العزيزات                                                                         

 إلى طفالي العزيزين اللذين طالما انشغلت عنهما.

 جولي ولؤي                                                                                             

  
  



 ذ
 

  كلمة شكر كلمة شكر 
 

على المالحظات إبراهيم اليماني الدكتور أستاذي ى لإالتقدير أتقدم بجزيل الشكر و 

 والتوجيهات خالل فترة إنجاز هذا العمل. 

كما أشكر أعضاء لجنة الحكم على تفضلهم بمنحي قسطًا من وقتهم لتقييم هذا 

 العمل.

، وأخص بالذكر أساتذتي في قسم تربيةكما أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذتي في كلية ال

قدموها في تحكيم األدوات على كل المساعدة والمالحظات التي وطرائق التدريس  المناهج

 نجاز هذا العمل.والمعالجات اإلحصائية الالزمة إل

وأوجه الشكر الجزيل ألصدقائي الذين مدوا يد العون والمساعدة في مختلف مراحل 

                                   .إعداد البحث

    ةةالباحثالباحث                                                                                                                                    
    آالء عمر األفنديآالء عمر األفندي

           
 

 

 

 

 



 ر
 

 ملخص البحث
هدف البحث تعّرف مشكالت إدارة الصف التي تواجه معلمي الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في      

، للمعلم ، سنوات خبرة المعلم، المؤهل العلميالمعلم الجمهورية العربية السورية في ضوء المتغيرات اآلتية: )جنس
 الذي يتبعه المعلم(.الصفية منطقة المدرسة، نمط اإلدارة 

 قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية:
/ فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم، 46استبانة: تألفت من / -

 قة بالتالميذ، مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية.مشكالت إدارة الصف المتعل
/ بندًا موزعًا على أربعة مجاالت هي: النمط التقليدي، النمط الفوضوي، النمط 42بطاقة مالحظة: تكونت من / -

 التسلطي، النمط الديمقراطي.
البحث على عينة متاحة من استبانة  بعد التحقق من صدق وثبات أدوات البحث؛ قامت الباحثة بتطبيق     

 /.2113/ منهم في الصف في الفصل الثاني من العام الدراسي /21/ معلمًا ومعلمة، والحظت أداء /211/
 وبعد المعالجة اإلحصائية تم التوصل إلى النتائج اآلتية:

 شيوعًا بين المعلمين على التدريج هي: الصفية أواًل: إن أكثر أنماط اإلدارة 
( ثم 15.55( ثم النمط التسلطي )18.45( ثم النمط الفوضوي )37.4ط التقليدي بمتوسط حسابي)النم

 4معلمين فوضويين،  6معلمين تقليديين،  7 وعدد المعلمين الموافق: (،11.8النمط الديمقراطي )
 معلمين ديمقراطيين. 3معلمين تسلطيين، 

 :ثانيًا: إن مشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلم هي

 (%74-%79.5ونسبتها المئوية بين ) ،مرتبة تنازلياً  مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم: 
 ضعف اإلعداد األكاديمي في مجال تدريس المنهاج. -
 صعوبة تطبيق الطرائق التدريسية الحديثة. -
 صعوبة التعامل مع تالميذ الحلقة األولى. -
 صعوبة استخدام الوسائل التعليمية. -   
 صورية الدورات التدريبية التي تقام لتطوير المعلمين. -   

ن هناك مشكالت أخرى يعاني منها المعلم بدرجات أقل      ، إال أنها شائعة بين (9)انظر في الجدول رقم وا 
المعلمين وبشكل جماعي مثل: عدم التأهيل الكافي للقائمين على الدورات، تقصير المعلم في الحصول على 

 دخل المعلم، صعوبة المنهاج، سوء إعداد الكتب، صعوبة الحصول على دليل الكتب.  الوسائل، قلة
 

 (%55.5-%58ونسبتها ما بين ) ،مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ: 



 ز
 

 ي. عدم التزام التالميذ بقوانين االنضباط الصف -
 قلة احترام التالميذ في الصف.  -
 فرط نشاط التالميذ. -
 التالميذ. تشتت انتباه  -
 العدوان. -

، وتأخذ (11)انظر في الجدول رقم وهناك مشكالت أخرى شائعة بين التالميذ تعوق المعلم في إدارة صفه    
الكثير من وقت الدرس مثل: التخريب، السرقة، الغش، الملل من الدراسة، تدني مستوى تحصيل التالميذ الدراسي، 

  التأخر في الحضور إلى الصف.
 (:%53.5-%58ونسبتها ما بين ) ،ارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسيةمشكالت إد 

 زيادة عدد التالميذ في الصف. -
 . مة غرفة الصفءمال قلة -
 نقص الوسائل الحديثة. -
 مزاجية المدير في التعامل مع المعلمين. -

 اقتصار دور الموجه التربوي على النقد. -

ن كانت بدرجات أقلوهناك مشكالت أخرى تعوق      مثل:  (11)انظر في الجدول رقم المعلم في إدارة الصف وا 
بيروقراطية اإلدارة،  ،للصفسوء البيئة المادية قصر وقت الحصة،  عدم مناسبة الوسائل ألعداد التالميذ الهائلة،

 تقصير أمين المكتبة وأمين السر في أداء أعمالهم.
إلى كل تعزى  في مشكالت إدارة الصف( 1.15عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  اً فروق ثالثًا: إن هناك

  ات البحث.متغير 
 :بما يلي ةحثاالب توأوص

  الصفية للمعلمين عن كل جديد في اإلدارة توعيةإجراء محاضرات. 

 .إغناء مقررات اإلدارة الصفية في كليات التربية بمواضيع مرتبطة بواقع العملية التعليمية في المدارس 

 تلميذًا في الصف الواحد. 31د عدد التالميذ بة/يتحدمل على الع / 

  الصف لتتماشى مع التطورات في العملية التعليميةتطوير البيئة المادية في. 
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 المقدمة-1
اإلدارة  ظهرتو ، البسيطة بدأت عندما أدار شؤون حياته وفق خبراتهفقد  ،اإلدارة قديمة قدم اإلنسان

 االتجاه الكالسيكي هذه الفترة علىخالل اإلدارة  قتصرتاحيث  ،م1751 واضح بعد قيام الثورة الصناعيةبشكل 
الحافز األساسي للعاملين في األجر وكان  ،لوصول إلى اإلنتاج المطلوبالذي اعتبر اإلنسان أداة للعمل بغية ا

اعتبر الذي  االتجاه اإلنساني فظهر ،إلنسانيلكن هذا االتجاه أثار االضطرابات بسبب إهماله للعنصر ا ،العمل
معنوية العاملين  فيلمفاهيم الروح المعنوية للعاملين وأثر الجو االجتماعي  جورو   ،نسان محور العمل اإلدارياإل

نتاجيتهم )الحياري وتوفير االتصال بين  ،االهتمام بالعنصر البشريعلى أكد كما  ،(258-257 ،1993 ،وا 
ثم ظهر اتجاه جديد ، (667 ،2111 ،آخرونوأن األجر ليس الحافز األول للعامل )الزبون و  ،العمال واإلدارة

نتيجة التسيب في العمل وانخفاض اإلنتاج بسبب مبالغة اهتمام أنصار االتجاه اإلنساني بالحاجات  في اإلدارة
هي: التخطيط والتنظيم  الذي اعتبر اإلدارة مجموعة من الوظائفمدخل العملية اإلدارية هو و  اإلنسانية
ظهر لذا  غفاله العنصر البشري بشكل تام إال أنه لم يضعه في المكان المناسبولكن رغم عدم إ ،والمتابعة

المدخل ظهر  وأخيراا  ،من عدة عوامل مؤثرة في اتخاذ القرار الذي اعتبر اإلنسان عامالا  مدخل اتخاذ القرارات
-9 ،ت ،د ،لسلمية اإلدارة وقدرتها على تحقيق أهدافها )ايالذي اعتبر اإلنسان العامل الرئيس لكفا السلوكي

11.) 
ولقد كان تطور علم اإلدارة التربوية موازياا  ،ومن ثم انتقل مفهوم اإلدارة من ميدان الصناعة إلى التربية

فاإلدارة العامة  ؛في ميدان التنفيذبينهما االختالف  يكمنو  ،وظائفنفس ال فلكالهما ،لتطور اإلدارة بصفة عامة
وتتمثل اإلدارة التربوية بالوزارة وما تضعه من يدانها التربية والتعليم، تربوية مبينما اإلدارة ال ،ميدانها الصناعة

ويتفرع عنها اإلدارة التعليمية التي  ،(11 -11 ،2111 ،)منصورالتربية  ويرأسها وزير ،أنظمة وسياسات تربوية
 ،)العبد اهلليرأسها مدير التربية و  ،يةتختص بتنفيذ السياسة العامة والفلسفة التربوية واإلشراف على العملية التربو 

المدرسة ويرأسها مدير  ،بتنفيذ السياسة التعليمية التي تقوماإلدارة المدرسية ثم  ،(19-11 ،2112 ،كحيل
 ؛جزء من اإلدارة المدرسية تتعلق بما هو داخل الصف وتعتبروأخيراا اإلدارة الصفية  ،(156 ،2112 ،)الطعاني

 (.39-38 ،1127 ،)عطيف ، ويقوم بها معلم الصفبالعامأي أن صلتها بها صلة الخاص 
 ومما سبق تستخلص الباحثة النقاط اآلتية:

 مجالها نوع اإلدارة 
 على المستوى القطري وميدانها الدولة اإلدارة التربوية
 على المستوى اإلقليمي وميدانها المحافظة اإلدارة التعليمية
 ي وميدانها المدرسةعلى المستوى اإلجرائ اإلدارة المدرسية
 على المستوى التنفيذي الذي تطبق فيه جميع أنواع اإلدارات السابقة وميدانها الصف اإلدارة الصفية
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 اإلدارة عن مستقل بشكل إدارة كل فيها تعمل :مركزية غير إدارات ما:ه التربوية إلداراتل اننوع هناك
 ،2111 منصور،) منها األعلى اإلدارة تعليمات إدارة كل فيه وتنفذ الفروع فيها تتسلسل :مركزية داراتا  و  ،ماأل
 .إدارة مركزية السورية العربية الجمهورية في اإلدارةو  ،(51

 ومواكبة العمل في مرونة من الالمركزية اإلدارة بها تتمتع التي المزايا رغم نهأ الباحثة يأوبر  
 تكاليف في وتوفر الفرص تكافؤ أمبد تحقق كونها نسبأو  فضلأ المركزية االدارة نأ الإ ؛الحديثة المستجدات

 من التنصل من المعلمين وتمنع العمل في والعشوائية االرتجال تجنبو  الفوضى فرص وتضعف التعليم ونفقات
    بواجباتهم. القيام

والبعض اآلخر قال بأنها  ،فالبعض قال بأنها علمالصفية ولقد اختلف العلماء في تحديد طبيعة اإلدارة 
فضالا عن أنها تعتمد على شخصية  ؛ولكن الطعاني اعتبر اإلدارة الصفية علماا وفناا فهي علم بحد ذاته ،نف

 (. 693 ،2111 ،المعلم في التعامل مع التالميذ )الطعاني
كان  فالمعلم مهما ،وتعد إدارة الصف القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها عملية إصالح العملية التعليمية

لم يمتلك مهارات إدارة الصف ويهيئ لنفسه البيئة الصفية المناسبة لن  فإنه إذا ،علميةال ةمادالن متمكناا م
  .على أكمل وجه ُيؤدي المهام الملقاة على عاتقهيستطيع أن 

هم في زيادة الوعي ول إلى صف يسومما سبق ذكره نالحظ األهمية الكبيرة لإلدارة الصفية في الوص      
 :نذكر ما يليومن هذه الدراسات  ،إدارة الصفمشكالت  الدراساتلذا تناولت  ،تالميذي للوالتحصيل العلم

  ،استراتيجيةالمعوقات التي تواجه المعلمين في المدارس األردنية في تنفيذ  التي حددت (1001)العبادي 
 .تعليميةإدارة الصف بثالثة مجاالت هي: المعوقات االجتماعية، المعوقات اإلدارية، المعوقات ال

  ،حددتها بثالثةو  ،تناولت المشكالت التي تواجه معلم الصف في إدارة الصف( 1002)حمد اهلل 
 .والمشكالت السلوكية ،وأسبابها ،مجاالت هي: مشكالت المعلم العامة

  ،المتعلقة باإلدارة  ةتناولت مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائي( 1002)المقيد
 .مدرسية والمعلم والتالميذ والمناهج الدراسيةال

  ،خمسة محاور قسمتها إلىالثانوية و  المدارس في الصفية اإلدارة درست مشكالت( 1011)مخامرة 
 .)الطلبة، المنهاج، المدرسة، المعلم، األهل(

 :بحثلتطبيقها في ال على النحو اآلتي مشكالت إدارة الصفالباحثة  صنفت ،بناءا على ما سبق ذكره
 :تتمثل في زيادة نصاب المعلم من الحصص، تدني مستوى إعداد المعلم،  مشكالت تتعلق بالمعلم نفسه

(، وكذلك التعقيدات اإلدارية 51، 2118قلة عدد المعلمين، ُبعد المدرسة عن سكن المعلم )الصالحي، 
 (.3-2، 2119التي يواجهها المعلمون )الشديفات، 
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 :السلوك الفوضوي في صفوفهم  تمشكالمن من المعلمين  كثيرال انيعي مشكالت تتعلق بالتالميذ
(Guardino, Fullerton, 2010, 8-13)  ،   نسيان مثل: كما يعانون ايضاا من مشكالت أخرى

والتحدث الصفي غير  ،وكثرة الحركة داخل الصف ،وعدم االنتباه ،والغياب المتكرر ،األدوات المدرسية
والتسرب من  ،ورفض القيام بالمهمات واألعمال المدرسية ،والتمرد ،والعدوان ،التخريبأيضاا و  ،المناسب
 ،2117 ،)عواد ومخالفة أنظمة المدرسة ،والسرقة ،القيام بأعمال مخالفة لألخالق العامةو  ،المدرسة

92).  
 :يضعف من الصفوف مما  في كثرة عدد التالميذتتمثل في  مشكالت تتعلق بالبيئة الصفية والمدرسية

 ،دقيقة )دروزة 15التالميذ بالمناقشة السيما أن مدة الحصة  ةشاركمو  القيام بالتدريسعلى  لمعلما درةق
أكدت توصيات  اذلوسوء البيئة المادية  مستلزمات العملية التعليميةأيضاا نقص (، و 166 ،2117

لبي حاجات ذا جودة عالية تالمبنى التعليمي يكون أن الثقافة والعلوم على أهمية المنظمة العربية للتربية و 
 .(116 ،2111 ،)معلوليومتطلبات العملية التربوية التالميذ 

تعرف تلك المشكالت وتقديم لذلك من المفيد جداا  ،ة الصفيةمما سبق ُيالحظ تنوع مشكالت اإلدار 
 .بحثال اه في هذإلي سعىوهذا ما ن ،توصيات للعمل على الحد منهااقتراحات و 

 البحث مشكلة-1
وتشغل جزءاا كبيراا من  ،نو تبر مشكالت إدارة الصف من أكثر المشكالت التي يعاني منها المعلمعتُ 

 (.Bobrow, 2002), ( Report, 2012) أعمالهم وأنشطتهم التدريسية
قلل من مما يُ  ،بعيدة عن التطبيق الواقعيبقيت ورغم تطور نظريات إدارة الصف بشكل كبير إال أنها 

ن استفادة طلبة كليات المعلمين من كما أ ،(25-22 ،1129 ،)عسيريفي تحقيق أهدافها  د هذه النظرياتفوائ
 ،(193 ،2118 ،برامج اإلعداد التربوي النظرية في مواجهة مشكالت إدارة الصف عملياا كانت قليلة )عابدين

ى لإستها كونهم يفتقدون في ممار  خفاقبشكل كبير ويدفعهم لترك المهنة أو اإل مبتدئينن اليقلق المعلموهذا ما يُ 
كان  لذا، ( (Oliver, Reschely, 2007,1يات التالميذ غير المرغوبةسلوكالصف و الوسائل الفعالة في ضبط 

البد من االهتمام بموضوع إعداد المعلمين نتيجة تزايد شكوى خريجي كليات إعداد المعلمين والمديرين وأولياء 
وصدمة  ،الفصل بين ما تقدمه البرامج والواقع العملي في المدرسةبسبب  ؛األمور من برامج إعداد المعلمين

إذ تتالشى التصورات التي اكتسبوها بسرعة عند ممارستهم  ،الواقع التي يواجهها المعلمون عند ممارستهم المهنة
دارة  ،(261 ، 2119 ،الشوارب ،للمهنة )غيث لذا تم إجراء بحوث تناولت مشكالت المعلمين بشكل عام وا 

(، 2119(، )المقيد، 2111(، )السكني، 2112(، )مخامرة، 2112دراسة )شحادة، :صف بشكل خاص مثلال
 (... وغيرهم.2115(، )حمد اهلل، 2117(، )عساف وعساف، 2117(، )السعود، 2118)أبو فودة، 
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المعلمين قلق وهذا يتفق مع ما أثبتته نتائج المقابالت التي أجرتها الباحثة مع المعلمين بأن أكثر ما يُ 
غير التالميذ سلوكيات وضبط  ،في بداية العام الدراسي هو: مشكلة الحفاظ على النظام داخل غرفة الصف

كل عدد التالميذ في  إذ يزيد ،ذلك ازدحام الصفوف بالتالميذك ،التي تعيق سير العملية التعليميةو المرغوبة 
لعام الذي أجريت فيه الدراسة بلغ عدد تالميذ وفي ا ،بشكل عاماا في الكثير من المدارس تلميذ /51/نعصف 

وقد حصلت الباحثة على هذه اإلحصائية أثناء مالحظة المعلمين في  ،تلميذاا  /91/الصف الواحد حوالي 
العملية  أهدافمن المشكالت التي تواجههم وتقف عائقاا أمام تحقيق  ريكثلمعلمين الب لسب  وهذا ما يُ  ،الصف
وعانت أيضاا من مشكالت إدارة  ،قد عملت في هذا المجالفاحثة أحد خريجي معلم الصف وبما أن الب ،التعليمية

 الصف في بداية التعيين والعمل التدريسي.
 :تيالسؤال اآلتتبلور في و  ،نجد أن مشكلة البحث تنبثق من عدة مسوغات نظرية وعمليةذكره سبق  ومما    

 ؟مرحلة التعليم األساسيالحلقة األولى من في  ينمشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلمما هي 
 ية:تويتفرع عنه األسئلة اآل    

 البحث أسئلة-3  
 ما أنماط اإلدارة الصفية التي يتبعها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي؟ .1
 ؟المعلمب ةالمتعلق األساسيمن مرحلة التعليم األولى معلمي الحلقة تواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما .2
 بالتالميذ؟ المتعلقة األساسيمن مرحلة التعليم األولى معلمي الحلقة تواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما .3
بالبيئة الصفية  المتعلقة األساسيمن مرحلة التعليم األولى معلمي الحلقة تواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما .1

 والمدرسية؟

 البحث أهداف-4
 :لىإهدف البحث     

 يد أنماط اإلدارة الصفية التي يتبعها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي. تحد .1
لتعليم األساسي المتعلقة بالمعلم وبالتالميذ تحديد المشكالت التي تواجه المعلمين في إدارة الصف في مرحلة ا .2

 بالبيئة الصفية والمدرسية. و 
والمتعلقة بالمعلم وبالتالميذ  التي تواجه المعلميندارة الصف إفي مشكالت الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية  .3

 المؤهل العلمي ،المعلم خبرةالمعلم، سنوات  جنس) اآلتية: وبالبيئة الصفية والمدرسية والتي تعزى إلى المتغيرات
 .(نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم، المنطقة التي تقع فيها المدرسة ،للمعلم

 تسهم في الحد من مشكالت اإلدارة الصفية.يمكن أن اقتراحات تقديم توصيات و  .1
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 البحث فرضيات-2
المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف  (1.15)عند مستوى الداللة  فروق دالة إحصائياا يس هناك ل .1

 ،مللمعل المؤهل العلمي ،المعلم سنوات خبرة ،المعلم جنسإلى كل من المتغيرات اآلتية: )عزى يمكن أن تُ 
 (.نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم ،المنطقة التي تقع فيها المدرسة

تالميذ بال ةتعلقمفي مشكالت إدارة الصف ال (1.15)عند مستوى الداللة  إحصائياا فروق دالة ليس هناك  .2
 ،معلملل المؤهل العلمي ،المعلم سنوات خبرة ،المعلم جنسإلى كل من المتغيرات اآلتية: )عزى يمكن أن تُ 

 (.نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم ،المنطقة التي تقع فيها المدرسة
بالبيئة  ةتعلقمفي مشكالت إدارة الصف ال (1.15)عند مستوى الداللة  إحصائياا فروق دالة ليس هناك  .3

المؤهل  ،المعلم سنوات خبرة ،المعلم جنسإلى كل من المتغيرات اآلتية: )عزى يمكن أن تُ والمدرسية الصفية 
 (.نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم ،المنطقة التي تقع فيها المدرسة ،للمعلم العلمي

 البحث أهمية-6
 ة: اآلتيالنقاط  فيأهمية البحث  تتبلور   
  التي يتبعها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي وهذا تقديم أداة لتحديد أنماط اإلدارة الصفية

 .وفق االتجاهات العلمية الحديثة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسين اإلدارة في الصففي يساهم 
  التي يواجهها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي مما تقديم أداة لتحديد مشكالت إدارة الصف

لها وفتح المجال ينير الطريق في التعرف على حدة تلك المشكالت والعمل على إيجاد الحلول المناسبة 
 .بحوث ودراسات مماثلة ومكملة لهذا العمل إلجراء

  في كليات التربية.والباحثين فيها لمؤلفي كتب اإلدارة الصفية  ةمادة علميتقديم 
 مشكالت إدارة  وزارة التربية إلجراء ما يلزم لتالفيفي فتح المجال لنتائج التي قد يصل إليها البحث تإن ا

 تحسين جودة العملية التعليميةيؤدي إلى  مماتها وضع برامج تسهم في معالجخالل والحد منها من  الصف
 .ونجاحها

 البحث  حدود-7
 لقد اقتصر البحث على عينة مؤلفة من سبع مدارس من مدارس الحلقة األولى من التعليم  :الحدود المكانية

 (.1وهي موضحة في الجدول رقم ) ،ة حلبحافظاألساسي في م
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 أسماء المدارس التي تم تطبيق البحث فيها( 1) جدول رقم
 المدرسة الرقم
 العودة 1
 الفتح 2

 محمد خياطة 3
 عامر سرميني 1
 السيدة مريم 5
 األخوة 6

 المحبة 7

 
 :2112/2113البحث خالل الفصل الثاني من العام الدراسي دوات العملي ألتطبيق التم  الحدود الزمانية. 
 :ناول البحث قائمة من مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي الحلقة األولى من ت الحدود الموضوعية

البحث مة من خالل استبانة وحددت تلك القائ ،(3مرحلة التعليم األساسي وهي موضحة في الجدول رقم )
 ،(1رقم ) وأنماط اإلدارة الصفية في بطاقة مالحظة الملحق ،من إعداد الباحثة( 2الملحق رقم )الموجودة في 

 .(1999مقياس )حمدان، ما يتفق و بو من إعداد الباحثة أيضاا 

 البحث منهج-8
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يركز على وصف الظاهرة في الوقت الحالي وتحليلها 

عن لكشف وذلك بهدف ا ،(13-12 ،2111 ،غنيم ،عليان) للوصول إلى نتائج تساعد في فهم الواقع وتطويره
أنماط ومشكالت إدارة الصف وعالقتها ببعض المتغيرات من خالل أدوات البحث التي أعدتها الباحثة لهذا 

 . غرضال

 األصلي وعينة البحث المجتمع-2

 يمثل المجتمع األصلي للبحث جميع معلمي الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي : مجتمع البحث
 .في مدينة حلب وريفها

  :تم اختيار عينة البحث المتاحة من بين معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي الذين عينة البحث
/ معلماا ومعلمة موضحة في 211ولقد بلغ عدد أفراد عينة البحث/ ،يعملون في مدارس مدينة حلب وريفها

 اآلتي. (2) الجدول رقم
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 البحث متغيرات-10
 1أواًل: المتغيرات التصنيفية

 المؤهل العلميسنوات خبرة المعلم،  ،المعلم جنسرات التصنيفية اآلتية للعينة: )ة المتغيباحثتناولت ال 
 :ذلك ( يوضح2والجدول رقم ) ،(نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم ،المنطقة التي تقع فيها المدرسة ،للمعلم

 التصنيفية عينة البحث ومتغيراتها( 1جدول رقم )
 نةالعي ات التصنيفيةالمتغير 
 إناث 151 ،ذكور 19 المعلم جنس

 عشرة منأكثر  36 ،سنوات عشرة حتىمن خمس  25 ،خمس منأقل  139 المعلم خبرةسنوات 
 جامعة 31 ،معهد 28 ،ثانوي 112 للمعلم المؤهل العلمي

 ريف 81 ،مدينة 119 المنطقة التي تقع فيها المدرسة
جواب  منديمقراطي )وتحددت هذه األنماط  3 ،تسلطي 1 ،فوضوي 6 ،تقليدي 7 نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم

 السؤال األول في بطاقة المالحظة(.

  1ثانيًا: المتغيرات المحكية
مشكالت إدارة  ،اآلتية: )مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلمالمحكية ة المتغيرات باحثتناولت ال

ها يحدد (3)والجدول رقم  ،لمتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية(مشكالت إدارة الصف ا ،الصف المتعلقة بالتالميذ
 كاآلتي:

 البحث ومتغيراتها المحكيةمشكالت ( 3جدول رقم )

 
 

 
 

 البحث أدوات-11
 تتألف أدوات البحث من: 

وقد تألفت  ،عدت لتحديد أنماط اإلدارة التي يستخدمها المعلمون في ضبط الصفأُ  :بطاقة مالحظة .1
 (:1)الملحق رقم  / فقرة موزعة على أربعة مجاالت على النحو اآلتي12بطاقة المالحظة من /

  12.86وبلغ وزنه النسبي  ،(18-1)البنود من وهي  ،بنداا  /18/: النمط التقليدي يضم األولالمجال%. 

                                                           
 (. 112-188، 1111تم اعتماد مصطلح المتغيرات التصنيفية بدالً من المتغيرات المستقلة )أبو عالم،  1

 (.112-818، 1111تم اعتماد مصطلح المتغيرات المحكية بدالً من المتغيرات التابعة )أبو عالم،  2

 عدد فقراتها تغيرات المحكيةالم
 فقرة 22 بالمعلم مشكالت إدارة الصف المتعلقة

 فقرة 12 مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ
 فقرة 12 قة بالبيئة الصفية والمدرسيةمشكالت إدارة الصف المتعل
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 23.8وبلغ وزنه النسبي  ،(28-19)وهي البنود من  ،بنود /11/النمط الفوضوي يضم  :المجال الثاني%. 

 :19نسبي وبلغ وزنه ال ،(36- 29)البنود من وهي  ،بنود /8/النمط التسلطي ويضم  المجال الثالث%. 

 :11.3وبلغ وزنه النسبي  ،(12- 37)البنود من وهي  ،بنود /6/النمط الديمقراطي ويضم  المجال الرابع%. 

عدت للكشف عن المشكالت التي تواجه المعلمين في إدارة الصف وتحديدها وهي من إعداد أُ  :استبانة .2
 (:2) رقمالملحق  / فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي16وتألفت من / ،الباحثة

 :ووزنها  ،(22-1)البنود رقم وهي  ،بنداا  /22/بالمعلم وتضم  المتعلقةمشكالت إدارة الصف  المجال األول
 .%17.83النسبي 

 :ووزنها  ،(31-23)البنود رقم وهي  ،بنداا  /12/بالتالميذ وتضم  المتعلقة مشكالت إدارة الصف المجال الثاني
 .%26.1النسبي 

 البنود رقم وهي  ،بنداا  /12/بالبيئة الصفية والمدرسية وتضم  المتعلقةإدارة الصف مشكالت : المجال الثالث
 .%26.1ووزنها النسبي  ،(35-16)

 األدوات صدق-11
 صدق بطاقة المالحظة:       -أ

/ عضواا من أعضاء الهيئة التدريسية في 12تم التحقق من الصدق الظاهري للبطاقة بعرضها على /
(، وذلك بهدف التأكد من مطابقة وانتماء فقرات البطاقة ومدى 3) ب الملحق رقمكلية التربية بجامعة حل

المالحظات التي أشار إليها أكبر عدد من  بمعظموقد تم األخذ  ،مساعدتها على تحقيق أهداف البحث
كما ذكر أعاله  مجاالت ة/ فقرة موزعة على أربع12المحكمين لتأخذ البطاقة شكلها النهائي المؤلف من /

 (. 1لملحق رقم )ا
 :صدق االستبانة  -ب

 تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:   
سية في كلية التربية / عضواا من أعضاء الهيئة التدري11على / االستبانة تم عرض الصدق الظاهري: .1

 بنود مناسبةالتأكد من بغية  ؛( معلماا ومعلمة من غير العينة25( وعلى )1)الملحق رقم بجامعة حلب 
ن لتأخذ و وقد تم األخذ بأكبر عدد من المالحظات التي أشار إليها المحكم ،ستبانة لموضوع البحثاال

 الملحق رقم / فقرة موزعة على المجاالت الثالثة سابقة الذكر16من / ةالمؤلف ةالنهائي الصورةاالستبانة 
(2) . 

مجال الذي تنتمي إليه وفق حيث تم حساب معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة بال صدق االتساق الداخلي: .2
 (.1الجدول اآلتي رقم )
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 ( معامل ارتباط بيرسون لكل بند بالمجال الذي تنتمي إليه4جدول رقم )
رة معامل ارتباط الفق  1فقرات المجال

1مع المجال   
17 

.225 
11 

.672 

1 .475 18 .351 11 .672 

1 
.473 

12 
.302 

3لمجالا فقرات رة معامل ارتباط الفق 
3 الالمج مع  

3 .603 10 .416 1 .430 

4 .582 11 .646 1 .505 

2 .416 11 .595 3 .166 

6 
.646 

1فقرات المجال رة معامل ارتباط الفق 
1 المجال مع  

4 
.459 

7 .595 1 .402 2 .356 

8 .532 1 .702 6 .469 

2 .416 3 .350 7 .781 

10 .646 4 .419 8 .497 

11 .595 2 .447 2 .306 

11 .532 6 .202 10 .431 

13 .210 7 .637 11 .825 

14 .436 8 .536 11 .825 

12 .412 2 .355   

16 .644 10 .306   

 فهذا كاف ألن تتمتع بصدق االتساق الداخلي. ؛بما أن ارتباط كل فقرة بمجالها موجب

 األدوات ثبات-13
 ثبات بطاقة المالحظة      -أ

مع باحثة  بحثثبات الكلي حيث قامت الباحثة التي أجرت التم التأكد من ثباتها باستخدام معامل ال
معلمات  (5أخرى في االختصاص نفسه بمالحظة عينة استطالعية من معلمي الحلقة األولى بلغ عددها )
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والجدول  ،(113، 2111حمصي،ال) استثنيت من عينة الدراسة ثم تفريغ البيانات وحساب معامل الثبات الكلي
 الثبات الكلي للبطاقة ككل.( يبين معامل 5رقم )

 ( معامل الثبات الكلي للبطاقة2الجدول رقم )
 عدد المرات التي اختلف فيها المالحظان عدد المرات التي اتفق فيها المالحظان

31 11 
 

 1.73=      31 =    عدد المرات التي اتفق فيها المالحظان :معامل الثبات الكلي
 11+  31اقات + عدد االختالفات         عدد االتف                      

 وهي قيمة كافية تدل على توفر الثبات المطلوب. ،/1.73نالحظ أن معامل الثبات الكلي /
 ثبات االستبانة -ب

معلم ومعلمة  /31/تم التأكد من ثبات االستبانة بعد توزيعها على عينة استطالعية متاحة مؤلفة من 
 ق اآلتية:استثنيت من عينة الدراسة بالطر 

 :تم حساب الثبات لكل مجال بمفرده ثم حساب الثبات لالستبانة  استخدام التجزئة النصفية بطريقتين
 ،الثانية وفق جتمان ،األولى وفق سبيرمان براون :بطريقتينالذكر ككل على نفس العينة السابقة 
 ( كاآلتي:6وجاءت النتيجة وفق الجدول رقم )

 لتجزئة النصفية لالستبانة( معامل ثبات ا6الجدول رقم )

 
 

 
 

 
 :( يبين 7والجدول رقم ) ،خمعامل ألفا كرونباالثبات وفق حيث تم حساب  استخدام معامل ألفا كرونباخ

 .ذلك
 لفا كرونباخ لالستبانةأ( معامل ثبات 7الجدول رقم )

 

 
 
 

 حساب الثبات وفق جتمان حساب الثبات وفق سبيرمان براون المجال
 1.78 1.79 المجال األول
 1.79 1.79 المجال الثاني
 1.77 1.77 المجال الثالث
 1.87 1.88 الثبات الكلي

 1.81 المجال األول
 1.71 المجال الثاني
 1.68 المجال الثالث
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 البحث مصطلحات-14
  مشكالت اإلدارة الصفية:  

تحقيق أهداف  تعرقل يواجهها المعلم في أداء عمله اتمعوقيعرف المقيد مشكالت إدارة الصف: بأنها 
 (.11 ،2119 ،)المقيد العملية التعليمية
 علىالمعلم قدرة  ضعفالتي تالصعوبات  تعرف الباحثة مشكالت اإلدارة الصفية إجرائياا: بأنها     

وتم اعتبار البند في االستبانة مشكلة عند اختيار المعلم )موافق بشدة( وترتيبها تنازلياا وفق  ،الصف ضبط
 مشكالت تتعلق هناكوتتنوع هذه المشكالت ف ،لمشكالت األكثر شيوعاا ى الإونسبها المئوية لتشير تكراراتها 

 .والمدرسية البيئة الصفيةب شكالت تتعلقوم ذميالتالب تتعلق شكالتبالمعلمين وم
 أنماط اإلدارة الصفية:

آل ) آخرى لإلم وتختلف من مع ،السلوكيات التي يتبعها المعلم في ممارسة السلطات الممنوحة له
 (.15 ،2118 ،حبشان

النمط التسلطي وهي:  ،وتعرفها الباحثة إجرائياا: بأنها األساليب التي يستخدمها المعلم في ضبط الصف
حظة ممثالا للنمط عندما وتم اعتبار البند في بطاقة المال ،التقليديالنمط الفوضوي و النمط الديمقراطي و النمط و 

 ينمعلمالمجموع درجات المتوسط الحسابي لوحساب  ،ة عالية في مستوى التطبيقلباحثة وأعطته درجالحظته ا
تبعاا للنمط  ثم تصنيف كل معلم ،لتشير إلى النمط األكثر شيوعاا في إدارة الصفوترتيبها تنازلياا  على كل نمط

 الذي حصل فيه على أعلى الدرجات.
 المعلم: 

ما عدا التربية الرياضية والتربية  كل المقرراتبتعليم  الشخص الذي يقوم تعرفه الباحثة إجرائياا بأنه
في ثالثة شرائح هم على و  ،في الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسيالدينية واللغة األجنبية ومادة الفنون 
 :عليهم بحثالعينة المتاحة لها لتطبيق أدوات ال

  فأكثر التربيةمعلم حاصل على اإلجازة في التربية تخصص معلم صف من كليات. 
  المعلمين.إعداد معلم حاصل على أهلية التعليم من معاهد 
 معلم وكيل حاصل على الشهادة الثانوية. 

 مرحلة التعليم األساسي: -
لزامية2112،فها )النظام الداخلي لمرحلة التعليم األساسييعر   تبدأ من  ،( بأنها مرحلة تعليمية مجانية وا 

 ةإلى حلقتين: األولى تشمل الصفوف األربعهذه المرحلة تقسم  ،لتاسعحتى الصف اتستمر الصف األول و 
 (.12 ،2112 ،)الحالق والثانية تشمل الصفوف من الخامس حتى التاسع ،األولى
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 وهذا التعريف هو المستخدم في البحث.
 الحلقة األولى:

ى لإتد من الصف األول ( بأنها الحلقة التي تم2112،فها )النظام الداخلي لمرحلة التعليم األساسييعر  
 (.12 ،2112 ،)الحالق لرابع في مرحلة التعليم األساسيا

 عليه.أدوات البحث وهذا التعريف هو المستخدم في البحث وتم تطبيق 
  البيئة الصفية والمدرسية:

 بعضهم في ويؤثرون فيها والعاملين المدرسية واإلدارة المعلمين مع التالميذ فيه يتفاعل مصغر مجتمع
 (.2 ،2118 خرون،آو  الخالقي) بعضال

 بينهم فيما ويتفاعلون واإلداريون والتالميذ المعلمون فيه يجتمع الذي المكان بأنها إجرائياا  الباحثة تعرفها
 عاتقهم. على الملقاة والمهام ألدوارهم تأديتهم خالل من

 البحث إجراءات-12
 ة:تيالخطوات اآلبالباحثة  في إجراءات البحث قامت

 :بة إلى بطاقة المالحظةبالنس -أ
تصميم بطاقة مالحظة تتناول أساليب إدارة الصف التي يستخدمها المعلم في مرحلة التعليم األساسي، وذلك من  .1

واالعتماد على راجع العلمية المختصة والدراسات السابقة المتعلقة باإلدارة الصفية مدبيات والبعد العودة إلى األ
وتوزيعها في محاور حسب  ،عناصر السلوكية في أنماط اإلدارة الصفية( لقياس ال1999 ،مقياس )حمدان

 (.1الديمقراطي الملحق رقم ) ط التسلطي والنمطاألنماط وهي: النمط التقليدي والنمط الفوضوي والنم
 التحقق من صدقها بتوزيعها على المحكمين كما ذكر سابقاا.  .2
 .التحقق من ثباتها كما ورد في ثبات البطاقة سابقاا  .3
اختيار أفراد عينة البحث )المتاحة( من معلمي الحلقة األولى في مدارس التعليم األساسي في مدينة حلب بحيث  .1

 ( معلماا ومعلمة. 21تبلغ )
والدخول إلى  ،حلب حافظةمن مدارس م ثة حيث قامت الباحثة بزيارة سبع  تطبيق أداة المالحظة من قبل الباح .5

درجات وتفريغ البيانات من خالل إعطاء  ،لبطاقة بالبيانات المالحظةا ءومالحظة المعلمين ومل ،الصفوف
وحساب النتائج  ،معالجتها إحصائياا ثم  ،( على الترتيب1 ،2 ،3القيم ) (منخفضة، متوسطة، عاليةالتطبيق )
 ومناقشتها.

 تقديم اقتراحات وتوصيات لتحسين أنماط إدارة الصف. .6
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 :بالنسبة إلى االستبانة -ب
كدراسة  الدراسات السابقةمن خالل تحليل وذلك  ،ة بمشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلمينقائم تم تحديد .1

(، 2118(، و)أبو فودة، 2119، و)المقيد، (2111(، و)السكني، 2112مخامرة، (، و)2112)شحادة،
جراء مقابالت مع المعلمين ل ،(2115(، و)حمد اهلل، 2117و)السعود،   ،جههمف المشكالت التي تواتعر  وا 

وهي: مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم ومشكالت إدارة الصف اعتمدتها الباحثة وتوزيعها في محاور 
 المتعلقة بالتالميذ ومشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية. 

 توجه للمعلمينتتناول مشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلم في مرحلة التعليم األساسي  ةاستبان صياغة .2
 (.2) الملحق رقم

  االستبانة الظاهري بتوزيعها على المحكمين وصدق االتساق الداخلي كما ورد سابقاا. التحقق من صدق .3
الذي يتيح للباحثين التفكير بالمسألة بدالا من  (SPSS)االستبانة على البرنامج اإلحصائي  ثباتالتحقق من  .1

يلية عن طريق تقصي البيانات وفحصها وتلخيصها واستخالص النتائج تضييع الوقت في إجراء الحسابات التفص
 (. 15-9 ،2111 ،)الحكيم منها

معلمي الحلقة األولى في من عينة البحث المتاحة والتي هي جميع معلم ومعلمة  (251)توزيع االستبانة على .5
وتم  ،استبانة /251/من  ةناستبا /233/حيث تم استعادة  ثم جمعها ،محافظة حلبمدارس التعليم األساسي في 

تفريغ ثم  ،استبانة /211/ وبالتالي تم اعتماد ،منهم لعشوائية اإلجابات التي وضعها المعلمون/ 33/رفض 
القيم ( بشدة غير موافق ،غير موافق ،محايد ،موافق ،من خالل إعطاء المقياس الخماسي )موافق بشدة بياناتال
 البرنامج اإلحصائيباستخدام  حساب النتائجو  ،جتها إحصائياا معالثم  ،( على الترتيب1 ،2 ،3 ،1 ،5)

(SPSS)  تهامناقشو. 
 من مشكالت إدارة الصف. بناءا على تحليل النتائج والمناقشة تم صياغة عدة اقتراحات وتوصيات للحد   .6
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 الفصل الثاني: الدراسات السابقة
 

 36-15 الفصل الثاني: الدراسات السابقة
 16 سات العربيةأوالا: الدرا

 29 ثانياا: الدراسات األجنبية
 35 ثالثاا: التعقيب على الدراسات السابقة
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 أواًل: الدراسات العربية 
( المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات في التعليم األساسي 1001دراسة )العاجز،  .1

 ت.بمحافظات غزة وعالقتها ببعض المتغيرا
اعتمد هدفت الدراسة تعر ف المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات في التعليم األساسي، 

/ فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي: 51استبانة مكونة من / المنهج الوصفي التحليلي واستخدمالباحث 
دارة شؤون الطالبات، مشكالت خاصة بأعضاء هيئة  التدريس، مشكالت خاصة )مشكالت خاصة بالنظام وا 

/ مديرة، وتوصل إلى أن أكثر 95باإلدارة المركزية، مشكالت خاصة بالهيئة اإلدارية بالمدرسة(، وزعها على /
المشكالت شيوعاا في مجال النظام المدرسي هي السلوك العدواني أثناء الفسحة، على حين أن أكثر المشكالت 

إنجاز بعض المعلمين األعمال الموكلة إليهم في الوقت المحدد، كما شيوعاا في مجال الهيئة التدريسية هي عدم 
توصل إلى أنه ليس هناك فروقاا ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة، وأن هناك فروقاا تعزى إلى 
متغيري نوع المدرسة والمرحلة، وأوصى بتوفير كل ما يلزم من غرف دراسية ومالعب ومختبرات ومعلمات 

 متخصصات.
المعوقات التي تواجه المعلمين في المدارس األردنية في تنفيذ إستراتيجية إدارة  (1001 دراسة )العبادي، .1

 الصف كما يراها المعلمون أنفسهم.
هدفت الدراسة تحديد المعوقات التي تواجه المعلمين في المدارس األردنية في تنفيذ إستراتيجية إدارة 

)المعوقات االجتماعية، المعوقات اإلدارية، المعوقات : مجاالت هيالصف، وحددت هذه المعوقات بثالثة 
المعوقات معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن  /211/ التعليمية(، استخدم الباحث استبانة وزعها على

ضعف متابعة أولياء أمور الطلبة ألوالدهم، اكتظاظ الصفوف، كثرة : أكثر المعوقات شدة مثلاالجتماعية 
اء المطلوبة من المعلم، القوانين والتعليمات التي تحد من حريته بالعمل، تدني دافعية التالميذ للتعلم، األعب

تدريس المعلمين لغير تخصصاتهم، قلة استخدام الوسائل التعليمية، باإلضافة إلى أنه ليس هناك فروقاا ذات 
لى متغيري الجنس والخبرة في التعليم، على تعزى إ داللة إحصائية في تحديد المعوقات التي يواجهها المعلمون

حين كان هناك فروق دالة إحصائياا في تحديد هذه المعوقات تعزى إلى متغير العمر لصالح المعوقات 
، ولقد التعليمية، وأوصت الدراسة بتطوير مساق إدارة الصف في كليات التربية من الناحيتين النظرية والتطبيقية

 . يوسف عواد وردت هذه الدراسة في بحث
السلوكيات العدوانية وأساليب ضبطها لدى الطلبة في مدارس عمان الكبرى  (1001، أبو عيطة)دراسة  .3

 كما يراها اإلداريون والمرشدون والمعلمون. 
 الصف داخل سواءاإلداريين والمرشدين والمعلمين للسلوكيات العدوانية  الكشف عن رؤيةهدفت الدراسة 

وأساليب الضبط المتبعة نحوها وفق متغيرات الدراسة  الذات، نحو أم المعلمين نحو أم طلبةال نحو أم المدرسة أم
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 ،مستوى المدرسة ،النوع االجتماعي ،الحالة االجتماعية ،الدرجة العلمية ،مستوى المدرسة ،نوع المدرسة) :وهي
 /69/ فرداا منهم/ 562/ينة من تطبيقها على عتطوير أداة الدراسة و ، تم (طبيعة العمل ،الخبرة ،العمر الزمني

وكان من نتيجتها أن السلوكيات العدوانية األكثر تكراراا هي التي تحدث ، معلماا / 151/مرشداا و/ 39/إدارياا و
وأخيراا التي تحدث  ،ونحو الذات ،ثم التي تحدث نحو المعلمين ،تليها التي تحدث داخل الصف ،نحو الطلبة

بط المتبعة فهي التنبيه بالدرجة األولى يليها التوبيخ ثم التحويل للمرشد ثم أما أساليب الض ،داخل المدرسة
، تستخدم أساليب الضبط: الطرد أو التجاهل أو دفع غرامة وأخيراا االتصال بالشرطة بنسب قليلةكما الضرب، 

الدرجة رات )متغيوفق السلوك  ضبط وأساليبدالة إحصائياا للسلوكيات العدوانية  اا فروق تبين أن هناككما 
 اا فروقهناك إال أنه لم تتضح  (،النوع االجتماعي ،الحالة االجتماعية ،مستوى المدرسة ،نوع المدرسة ،العلمية

 (.العمر الزمني والخبرة وطبيعة العملمتغيرات )دالة إحصائياا وفق 
 ية. ( مشكالت اإلدارة في المدرسة األساسية في محافظة المفرق األردن1001دراسة )عليمات،  .4

التي هدفت الدراسة تعر ف مشكالت اإلدارة في المدرسة األساسية، قام الباحث بتطوير أداة البحث 
/ مديراا ومديرة، وتوصل إلى أن أكثر 128/ فقرة مرتبطة بالمشكالت اإلدارية، ووزعها على /51تكونت من /

ة، عدم توفر أجهزة حاسوبية المشكالت هي: ضعف مستوى تعلم الصفوف األولى، كثرة اإلجازات االضطراري
كافية، وأوصى بتحديد عدد تالميذ الصف بما يتناسب مع عملية التعليم، التعاون بين اإلدارة والمجتمع المحلي، 

 توفير أجهزة حاسوبية كافية والتدرب على استخدامها، إجراء دورات مستمرة فيها.  
ية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة ( المشكالت السلوك1001دراسة )سعادة، أبو زيادة، زامل ، .2

 األساسية الدنيا بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون وعالقتها ببعض المتغيرات. 
هدفت الدراسة تعر ف المشكالت السلوكية لدى األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا 

ما يراها المعلمون في ضوء عدة متغيرات هي: )الجنس، نوع بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى ك
المنهج الوصفي ت الدراسة عتمدالمؤسسة التعليمية، المستوى التعليمي، موقع المدرسة، مكان المدرسة(، ا

/ معلماا ومعلمة من معلمي المرحلة 276/ فقرة وزعت على /11استبانة من /التحليلي من خالل استخدام 
وتوصلت الدراسة إلى وجود العديد من المشكالت السلوكية من أهمها: تدني مستوى التحصيل،  األساسية الدنيا،

الخوف من صوت الطائرات، القلق، العدوانية، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك فروقاا في المشكالت السلوكية 
عود إلى مدارس المدينة تعزى إلى متغير الجنس وتعود إلى اإلناث، وموقع المدرسة )مدينة، مخيم، قرية( ت

والمخيم، ومكان المدرسة تعود إلى المدارس القريبة والمتوسطة القرب من أحداث االنتفاضة، باإلضافة إلى أنه  
 .التعليمي ونوع المؤسسة التعليميةليس هناك فروقاا تعزى إلى متغيري المستوى 
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ن في الحلقة الثانية من المرحلة االبتدائية ( أساليب إدارة الصف لدى معلمات البني1001دراسة )الكعبي،  .6
 بمملكة البحرين.
الدراسة تعر ف األساليب المستخدمة في إدارة الصفوف من قبل معلمات البنين في مدارس هدفت 

البحرين االبتدائية الحكومية، واألساليب المثلى في اإلدارة الصفية، ثم مقارنة األساليب المستخدمة من قبل 
ساليب المثلى التي تمخضت عنها الدراسات ذات الصلة، وقامت الباحثة بتصميم استبانة مكونة المعلمات باأل

( معلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر 172( فقرة موزعة على ثالثة محاور تم تطبيقها على )12من )
ي واالجتماعي، وأن األساليب التي يتضمنها محور المناخ العاطف :األساليب انتشاراا لدى المعلمات البنات هي

  أقل األساليب انتشاراا تلك التي تضمنها محور حفظ النظام.
( المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجهة نظر المديرين والمعلمين 1004. دراسة )صالح، 7

 وأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فلسطين.
جهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمور هدفت الدراسة تعر ف درجة المشكالت اإلدارية من و 

/ من أولياء 188/ معلماا ومعلمة /126/ مديراا ومديرة و/59والطالب، استخدمت الدراسة استبانة وزعت على /
/ من الطلبة، توصلت الدراسة إلى أن درجة المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة مرتفعة، 188األمور و/

هناك فروقاا في المشكالت اإلدارية تعزى إلى متغيرات )الجنس، المحافظة، العمر، باإلضافة إلى أنه ليس 
المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي لولي األمر، الخبرة، مهنة ولي األمر، موقع المدرسة، 

، وأن درجة المشكالت المدرسة والمرحلة التعليمية(، وأن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالمديرين مرتفعة جداا 
اإلدارية الخاصة بالمعلمين والتي مصدرها المدير والطالب والمعلمين أنفسهم مرتفعة، باإلضافة إلى أنه ليس 
هناك فروقاا في المشكالت الخاصة بالمعلمين تعزى إلى متغيرات الدراسة باستثناء الحالة االجتماعية وتعود إلى 

لجنس ولصالح العاملين في المدارس المختلطة، وأخرى تبعاا إلى متغير اتعزى المتزوجين، وأن هناك فروقات 
موقع المدرسة وتعود إلى العاملين في مدارس القرى، وأن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بأولياء األمور ى لإ

غيري الجنس مرتفعة والتي مصدرها المدير والمعلم وأولياء األمور أنفسهم، وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى مت
والمحافظة؛ على حين كان هناك فروقاا تعزى إلى متغيرات )المؤهل العلمي، عدد األوالد، مهنة ولي األمر، 
موقع المدرسة(، وأن درجة المشكالت اإلدارية الخاصة بالطالب مرتفعة والتي مصدرها المدير والمعلمين، وأنه 

مهنة ولي األمر(، وهناك فروق تعزى إلى متغيري  ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغيرات )الجنس، المؤهل،
)المحافظة، المرحلة التعليمية(، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات عن المشكالت اإلدارية 

 لمعرفة مدى فعالية هذه المدارس في المجتمع، وتقييم هذه المدارس باستمرار لتقديم الخدمات الالزمة.
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ة المشكالت التي تواجه معلم الصف في إدارة الصف في المدارس التابعة لوكال (1002، . دراسة )حمد اهلل8
 . الصف معلمالغوث في األردن من وجهة نظر 

هدفت الدراسة تعر ف المشكالت التي تواجه معلم الصف في إدارة الصف بشكل عام، وأسبابها      
)الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الخبرة،  متغيرات والمشكالت السلوكية التي يظهرها التالميذ، ومعرفة أثر

على تقدير درجة مواجهة المعلم لهذه المشكالت، طبقت الدراسة  الصف الذي يدرسه المعلم، الدورات التدريبية(
/ أجزاء، واستبانة مؤلفة 5نموذج مالحظة صفية من/: / معلمة، وتم تطوير أداتين511/ معلماا و/172على /
( فقرة، 31( فقرة، وأسبابها )12ة موزعة على ثالثة مجاالت هي: مشكالت المعلم العامة )/ فقر 36من /

/ استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة مواجهة 311( فقرة، تم استعادة /11والمشكالت السلوكية)
محافظة على ال: المشكالت العامة عند المعلمين والمعلمات منخفضة، ومن أهم المشكالت التي تعترضهم هي

انتباه الطلبة وانغماسهم في المهمة التعليمية، قدرة المعلم على الوقاية أو منع ظهور السلوك غير المقبول، 
تعاون اإلدارة مع المعلمين في تطوير مجموعة من القوانين المدرسية التي تحكم سلوك التالميذ، توفير البيئة 

عدد : م في ظهور المشكالت من وجهة نظر المعلمين هيالمادية المناسبة، وأن أهم األسباب التي تساه
الطالب الكبير في الصف، انعكاس الظروف االقتصادية واالجتماعية للطلبة على متابعتهم لعملهم المدرسي، 
حجم األسرة، إهمال األهل ألداء أبنائهم، المشاكل العائلية، وأن أكثر المشكالت السلوكية ظهوراا هي: التكلم 

لتباطؤ في العمل، إصدار أصوات، العدوان البدني، انعدام الترتيب، الخروج من المقعد، التأخير، دون إذن، ا
تعطيل عمل الزمالء، اإلساءة اللفظية، عدم االلتزام بتعليمات المعلم، كما تبين أن هناك فروقاا تعزى إلى متغير 

اا في المشكالت العامة واألسباب، وأيضاا الجنس وتعود إلى اإلناث في المشكالت السلوكية وأنه ليس هناك فروق
تبين أن هناك فروقاا في أسباب المشكالت والمشكالت السلوكية تعزى إلى متغير العمر وتعود إلى الفئة أقل من 

/ سنة وأنه ليس هناك فروقاا في المشكالت العامة، وأيضاا تبين أنه ليس هناك فروقاا في المشكالت العامة 31/
 . الت السلوكية تعزى إلى متغيرات )المؤهل، الصف، الخبرة(وأسبابها والمشك

( المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين، دراسة ميدانية على 1006. دراسة )أبو مصطفى،2
 عينة من أطفال األمهات العامالت وغير العامالت. 

شكالت السلوكية الشائعة ومجاالتها هدفت الدراسة تعر ف األهمية النسبية إلى كل فقرة من فقرات الم
العامالت كما يراها المعلمون والمعلمات، والفروق في مجاالت المشكالت  وغير العامالت لدى أطفال األمهات

ولدى كل من أطفال األمهات العامالت وغير العامالت(، استخدم  السلوكية الشائعة وفق متغيري ) الجنس،
طفالا وطفلة، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر ( 161) ة الشائعة على عينة منالباحث استبانة المشكالت السلوكي

يجري داخل المدرسة، يتشتت انتباهه بسهولة، يتكلم بزيادة مفرطة، يهمل في : هي المشكالت السلوكية شيوعاا 
ء العمل أداء الواجبات المدرسية، يصعب عليه إتمام واجباته المدرسية، يقلق راحة زمالئه، يصعب عليه إنها
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، كما بينت الدراسة أن هناك شيوعاا  الزائد هو أكثر مجاالت المشكالت السلوكية النشاط وأن مجال الذي يبدأه،
لى أطفال األمهات غير العامالت، وأوصت الدراسة بتعزيز السلوكيات  فروقاا في المشكالت تعود إلى الذكور، وا 

  بية األطفال، تعزيز روح الجماعة لديهم.المناسبة، إجراء محاضرات وندوات في استراتيجية تر 
( السلوكيات غير المقبولة من وجهة نظر المعلمين لدى تالميذ 1007. دراسة )هويدي، اليماني، 10

 المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين. 
هدفت الدراسة تعر ف السلوكيات غير المقبولة من وجهة نظر المعلمين في ضوء متغيرات )جنس 

/ بنداا موزعة على 51سادس، المنطقة السكنية(، استخدمت الدراسة استبانة من / -لصف الدراسي ثالثالتلميذ، ا
/ معلماا ومعلمة 219المجاالت اآلتية: )المعلم، التالميذ، ممتلكات الصف، العملية التعليمية( وزعت على    /

اسة إلى أن السلوكيات غير المقبولة ُيد رسون المرحلة االبتدائية في الصفين الثالث والسادس، وتوصلت الدر 
الشائعة هي تلك الموجهة نحو التالميذ ثم الموجهة نحو ممتلكات الصف وأقلها تلك الموجهة نحو المعلم، وأن 
السلوكيات تشيع بين التالميذ أكثر من التلميذات، وارتفاع السلوكيات في حال اختالف جنس المعلم عن جنس 

 وقاا دالة بين تالميذ الصف الثالث والسادس.التالميذ، وأنه ليس هناك فر 
( مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في 1007. دراسة )الزيودي، 11

 محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات. 
لعمر، ف الضغوط التي يواجهها معلم التربية الخاصة في ضوء متغيرات )الجنس، اهدفت الدراسة تعر  

الحالة االجتماعية، الخبرة، المؤهل العلمي(، استخدمت الدراسة أدوات المقابلة ومقياس ماسالش المؤلف من 
/ معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى 111/ فقرة وزعت على ثالثة أبعاد وطبقتها على عينة من /22/

شاكل السلوكية، عدم وجود التسهيالت الضغوط اآلتية: قلة الدخل الشهري، اكتظاظ البرنامج المدرسي، الم
المدرسية، زيادة عدد التالميذ بالصف، عدم وجود حوافز مادية، عدم تعاون الزمالء، العالقات مع الطالب، 
ونظرة المجتمع المتدنية للمعلم، كم توصلت الدراسة إلى أن المعلمين أكثر إجهاداا من المعلمات، وأن هناك 

سنوات، وفروقاا تعزى إلى متغير الدخل الشهري  5-1رة وتعود إلى المعلمين من فروقاا تعزى إلى متغير الخب
/ دينار، وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، واقترح الباحث 111وتعود الى دخل أقل من /

 لى العمل.بتحسين الوضع المعيشي للمعلم، عقد دورات تدريبية للمعلمين، توفير المرافق المساعدة لهم ع
( المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة 1007. دراسة )اللهواني، 11

 األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين. 
هدفت الدراسة تعر ف مشكالت مديري المدارس في ضوء متغيرات )الجنس، الخبرة، المؤهل، نظام 

/ فقرة وزعت على 81الفترتين، موقع المدرسة، مستوى المدرسة(، تم استخدام استبانة طورتها الباحثة من /
المجاالت اآلتية: )المنهاج، شؤون الطالب، شؤون المعلمين، المجتمع المحلي، التجهيزات المدرسية، األجهزة 
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/ معلماا ومعلمة، وتوصلت 221ومديرة و/ / مديراا 27التعليمية والوسائل، التطبيق التكنولوجي(، وزعت على /
 الدراسة إلى المشكالت اآلتية:

 في مجال المنهاج: عدم قدرة األهل على تدريس أبنائهم المنهاج، قلة مراعاة المنهاج لقدرات الطلبة.
 في مجال المعلمين: تكليف المعلمين في تدريس مواد في غير تخصصهم، تدني الروح المعنوية لهم. 

 لطلبة: اكتظاظ الصفوف بالتالميذ، تدني تحصيلهم، إهمالهم للواجبات، الغياب المتكرر.في مجال ا
في مجال المجتمع المحلي: عدم تعاون األهل مع المدارس لتصحيح سلوك أبنائهم، ضعف قناعة 

 األهل بمخالفات أبنائهم، ضعف قناعتهم بمجالس أولياء األمور.
ف الخاصة باألنشطة، صعوبة استخدام المعلمين لألجهزة، في مجال التجهيزات المدرسية: نقص الغر 

 قلة توافر الشروط البيئية الصفية المناسبة كالتهوية واإلنارة.
في مجال األجهزة والوسائل: نقص في األمكنة المخصصة لحفظ الوسائل، قلة أجهزة الحاسوب، نقص 

 الوسائل، نقص في مهارة المعلمين إلعداد الوسائل.
بيق التكنولوجي: قلة توظيف التكنولوجيا في المدرسة، قلة توافر أجهزة كومبيوتر لدى في مجال التط

 المعلمين، نقص الوسائل التكنولوجية المناسبة، عدم مناسبة أجهزة الحاسوب ألعداد التالميذ.
كما توصلت أيضاا إلى أن هناك فروقاا في جميع هذه المجاالت ماعدا المنهاج تعزى إلى متغير  

وتعود إلى الذكور، وفروقاا تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي في مجال مشكالت المنهاج والمعلمين  الجنس
وتعود إلى المديرين وفي مجال الطلبة والمجتمع المحلي تعود إلى المعلمين، وفروقاا تعزى إلى متغير المستوى 

كالوريوس وفي مجال التطبيق التكنولوجي التعليمي في مجال الطلبة وتعود إلى فئة الماجستير فأكثر على فئة الب
تعود إلى فئة الدبلوم على فئة البكالوريوس، وفروقاا تعزى إلى متغير الخبرة في مجال المنهاج وتعود إلى ذوي 

/ سنة فأكثر، وفروقاا تعزى إلى متغير مستوى المدرسة في مجال البناء والتجهيزات واألجهزة 15الخبرة من /
لتكنولوجي وتعود إلى المرحلة األساسية الدنيا، وفروقاا تعزى إلى متغير موقع المدرسة في والوسائل والتطبيق ا

مجال الطلبة وتعود إلى المخيم على المدينة وتعود إلى القرية على المدينة وفروقاا في مجال المجتمع المحلي 
إلى متغير نظام الفترتين في مجالي وتعود إلى المخيم على القرية وتعود إلى المخيم على المدينة، وفروقاا تعزى 

الطلبة والمجتمع المحلي وتعود إلى مدارس الفترة الصباحية على المسائية، وأوصت الدراسة بعقد دورات ألولياء 
 األمور لمساعدتهم في تدريس أبنائهم وعقد دورات للمعلمين لمواكبة المستجدات في التكنولوجيا.

ط مهنة التدريس لدى معلمي المرحلة األساسية الدنيا في ( ضغو 1007. دراسة )عساف، عساف، 13 
 مدينة نابلس بفلسطين ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية. 

هدفت الدراسة تحديد مستوى الضغوط التي تواجه المعلمين في ضوء متغيرات )الجنس، العمر، الحالة 
/ معلماا ومعلمة، توصلت 121انة وزعت على /االجتماعية، الدرجة العلمية، الخبرة(، استخدمت الدراسة استب
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الدراسة إلى أن مستوى الضغوط كان مرتفعاا، وأن هناك فروقاا تعزى إلى متغير الجنس وتعود إلى المعلمات، 
وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغيرات الدراسة األخرى، وأن أهم الضغوط تعود إلى مدير المدرسة، االحتالل، 

، ظروف العمل، وأوصت الدراسة بتطوير برامج تدريبية للمدراء، إرشاد المعلمين على كيفية الراتب، المشرفين
 التعامل مع التالميذ، وتشكيل لجان للنظر في شكاوي المعلمين.      

( المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمين بمراحل التعليم العام دراسة 1007. دراسة )العتيبي، 11
 لى عينة من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض. ميدانية ع

هدفت الدراسة تعر ف المناخ المدرسي ومعوقاته، واستخدمت استبانة من أربعة محاور وزعت على 
/ معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم أبعاد المناخ المدرسي هي: حرص المدرسة على تطبيق 266/

ئح وفض الخالفات بين المعلمين، وأن أكثر أبعاد العالقات اإلنسانية هي جو المرح بين المعلمين األنظمة واللوا
عندما ال يجتمعون بصورة رسمية والثقة واالحترام المتبادل، وأن المعلمين موافقون على دور المناخ في جميع 

 المناسب هي:  جوانب العملية التعليمية، وأن أهم المعوقات التي تحول دون توفر المناخ
اإلنسانية: التشدد في تطبيق األنظمة اإلدارية، عدم تفويض الصالحيات، ضعف  العالقات مجال في

 .االهتمام باألنشطة التي تنمي روح المشاركة بين المعلمين
  .المدرسة عدم توفر الوسائل التعليمية الكافية، قلة األجهزة إمكانات مجال في 

 .اإلدارة المعلم بأعمال إضافيةفي مجال ضغوط العمل تكليف 
كما تبين أنه ليس هناك فروقاا في مجاالت الدراسة تعزى إلى متغيرات )العمر، المؤهل، التخصص  

في العمل(، وأن هناك فروقاا تعزى إلى متغيرات )المرحلة التعليمية، عدد الحصص، سنوات الخبرة(، وأوصت 
تخفيف األعباء غير التدريسية الملقاة على عاتق المعلم، توفير  الدراسة بتقديم حوافز مادية ومعنوية للمعلم،

 اإلمكانات المدرسية الالزمة، تخفيض نصاب المعلم من الحصص.
مستوى الصعوبات التربوية والمشكالت التعليمية التي تواجه المعلمين ( 1007، السعود)دراسة . 15

 .والمعلمات حديثي التعيين في البادية الشمالية
ف مستوى الصعوبات التربوية والمشكالت التعليمية التي تواجه المعلمين والمعلمات تعر  لدراسة ا هدفت

فقرة موزعة على  /51/استبانة تكونت من الباحث ، استخدم في األردن حديثي التعيين في البادية الشمالية
الصعوبات المرتبطة المشكالت و  ،المشكالت والصعوبات المرتبطة باإلدارة المدرسية :خمسة مجاالت هي
المشكالت والصعوبات المرتبطة  ،باإلشراف التربوي المشكالت والصعوبات المرتبطة ،بالتعامل مع التالميذ

إلى أن الدراسة  توصلتمعلماا ومعلمة، و  /213/المشكالت والصعوبات العامة، وزعت االستبانة على  ،بالمنهاج
الجنس والمؤهل العلمي في المشكالت المرتبطة باإلدارة ري متغيذات داللة إحصائية تعزى إلى  اا فروقهناك 

تعزى  اا فروقوأنه ليس هناك فروقاا في هذه المشكالت تعزى إلى متغير المرحلة التعليمية، وأن هناك  المدرسية
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وأنه ليس هناك  المرتبطة باإلشراف التربويو  الجنس في المشكالت المرتبطة بالتعامل مع التالميذمتغير إلى 
متغير تعزى إلى متغيري المؤهل العلمي والمرحلة التعليمية، وأن هناك فروقاا  إلى تعزى المشكالت هذه وقاا فيفر 

 إلى تعزى المشكالت هذه وأنه ليس هناك فروقاا في المؤهل العلمي في المشكالت والصعوبات المرتبطة بالمنهاج
إلى المرحلة التعليمية في المشكالت والصعوبات تعزى متغيري الجنس والمرحلة التعليمية، وأن هناك فروقاا 

متغيري الجنس والمؤهل العلمي، وأن هناك فروقاا  إلى تعزى المشكالت هذه في وأنه ليس هناك فروقاا  العامة
 والمؤهل التعليمية تعزى إلى متغير الجنس على األداة ككل وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغيري المرحلة

 . العلمي
( مشكالت معلمي الصف في المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد 1008سة )أبو فودة، .درا16

 منها. 
هدفت الدراسة تعر ف أهم المشكالت التي تواجه معلمي الصف وفق متغيرات )الجنس، المنطقة 

/ فقرة 71من /استبانة مشكالت المنهج الوصفي التحليلي من خالل التعليمية، سنوات الخدمة(، استخدم الباحث 
موزعة على ستة أبعاد هي: مشكالت مرتبطة باإلدارة المدرسية، أولياء األمور والمجتمع المحلي، اإلشراف 

/ معلماا ومعلمة، وتوصلت 161التربوي، اإلدارة الصفية، التعامل مع التالميذ، المنهاج التربوي، وزعها على /
ت المرتبطة بأولياء األمور والمجتمع المحلي ثم المرتبطة الدراسة إلى أن أكثر المشكالت شيوعاا هي: المشكال

بالتعامل مع التالميذ ثم المرتبطة باإلدارة المدرسية ثم المرتبطة بالمنهاج ثم اإلشراف التربوي ثم اإلدارة الصفية، 
، وأن وأن هناك فروقاا ذات داللة إحصائية في االستجابة إلى المشكالت تعزى إلى متغير الجنس لدى اإلناث

هناك فروقاا تعزى إلى متغير المنطقة التعليمية )رفح، خان يونس، الوسطى، شرق غزة، غرب غزة، شمال غزة(، 
وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغير سنوات الخدمة، وأوصت الدراسة بتوعية األسرة والمجتمع للتعاون مع 

ربوي متخصص لمعلم الصف، تقليل عدد تالميذ المعلم، عقد دورات تدريبية لمدراء المدارس، إعداد مشرف ت
 الصف الواحد. 

أنماط الضبط الصفي التي يمارسها المعلمون لحفظ النظام  (1002، خوالدة، الحراحشةال)دراسة . 17
 محافظة المفرق.قصبة الصفي في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء 

المرحلة  ،الجنساآلتية: )من متغيرات  كل في ضوء ف أنماط الضبط في الصفتعر  الدراسة هدفت 
أداة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام ت الدراسة عتمدا، (سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي ،رسها المعلمالتي يد  

طبقت على عينة من / فقرة موزعة على النمط الوقائي والتوبيخي والتسلطي، 35لقياس األنماط تكونت من /
نمط الضبط الوقائي بالدرجة األولى أن أكثر األنماط ممارسة هي: شارت النتائج إلى ومعلمة، وأ اا معلم /211/

 في درجة ممارسة أنماط الضبط الصفي تعزى إلىوأن ليس هناك فروقاا التسلطي، النمط ثم النمط التوبيخي ثم 
وتعود إلى الدبلوم  العلميالمؤهل  متغير تعزى إلىوأن هناك فروقاا رسها المعلم، متغيري الجنس والمرحلة التي يد  
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وتعود إلى ذوي الخبرة القصيرة، وأوصت  متغير سنوات الخبرة تعزى إلىوأن هناك فروقاا ، المتوسط والبكالوريوس
الدراسة بتنمية االهتمام بمفهوم أنماط االنضباط اإليجابية لدى الطلبة، إجراء دراسة القتراح الحلول لمشكالت 

 . الضبط الصفي
( مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين دراسة 1002بو مصطفى، . دراسة )أ18

 ميدانية على عينة من األطفال المشكلين سلوكيًا. 
هدفت الدراسة تعر ف األهمية النسبية لمظاهر السلوك العدواني الشائعة ومجاالته لدى األطفال 

في مجاالت مظاهر السلوك العدواني الشائعة في ضوء متغيري  الفلسطينيين المشكلين سلوكياا، والفروق المعنوية
، واستخدمت الدراسة اختبار الذكاء المصور، ومقياس مظاهر (سنة12-9 سنوات،9-6) الجنس، والعمر ما بين

السلوك العدواني الشائعة، واستبانة المشكالت السلوكية الشائعة، واستمارة تقدير المستوى االجتماعي االقتصادي 
أن أكثر مظاهر  إلى طفالا وطفلة، وتوصلت الدراسة( 251)األسرة الفلسطينية، طبقت أدوات الدراسة على  لدى

القيام بالكتابة على جدران الفصل والمدرسة، القيام بضرب زمالئه أثناء : السلوك العدواني شيوعاا لدى العينة هي
 بقوة، القيام بقطف الزهور من حديقة المدرسة،الحصة، الصراخ في وجه زمالئه، االستيالء على أدوات زمالئه 
مجال العدوان الموجه نحو اآلخرين يليه مجال : وأن أكثر مجاالت مقياس مظاهر السلوك العدواني الشائعة هي

العدوان الموجه نحو الممتلكات المدرسية ثم مجال العدوان الموجه نحو الذات، كما تبين أن هناك فروقاا تعزى 
س في مجالي العدوان الموجه نحو الممتلكات ونحو اآلخرين فقط وتعود إلى الذكور، وأنه ليس إلى متغير الجن

هناك فروقاا بين الجنسين في العدوان الموجه نحو الذات، كما تبين أن هناك فروقاا في مجال العدوان الموجه 
ك فروقاا في العدوان الموجه وأنه ليس هنا 12 -9نحو الممتلكات تعزى إلى متغير العمر وتعود إلى العمر من 

 . نحو الذات والعدوان الموجه نحو اآلخرين تعزى إلى متغير العمر
( بعض العوامل المؤثرة في اإلدارة الصفية لدى أعضاء الهيئة 1002.دراسة )ألجميلي، الجبوري، 12

 التعليمية في المدارس الثانوية. 
والتعليمات الصفية، معززات التدريس، البيئة  هدفت الدراسة تع رف تأثير مجموع متغيرات )األنظمة

المالئمة، الدافعية للتدريس، المشكالت الصفية( في اإلدارة الصفية وفق متغيرات )الجنس، التخصص، نوع 
/ مد رساا، وتوصلت 281/ فقرة موزعة على خمسة مجاالت وزعاها على /51المدرسة(، استخدما استبانة من /

الت هي التدريس وآخرها المشكالت الصفية، وأن هناك فروقاا تعزى إلى متغيري الدراسة إلى أن أول المجا
الجنس ونوع المدرسة، وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى متغير التخصص، وأوصت الدراسة بضرورة توفير جو 

 ف.صفي آمن للطالب، القضاء على سلوك الطالب غير المرغوب، إجراء دورات تدريبية للهيئة في إدارة الص
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( مظاهر السلوك السلبي لدى تالميذ المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين 1002.دراسة )بركات، 10
 وأساليب مواجهتهم لها. 

هدفت الدراسة تعر ف مظاهر السلوك السلبي لدى التالميذ وأساليب المعلمين في مواجهتها، استخدمت  
   / فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: 23استبانة من /من خالل المنهج الوصفي المسحي التحليلي الدراسة 

/ معلماا ومعلمة، وتوصلت إلى أن أكثر خمسة 832)اللفظي، الحركي، الفوضوي العدواني(، وزعت على /
مظاهر سلوكية سلبية هي: الخربشة على الجدران، الحديث دون استئذان، الشتم والسب، ركل اآلخرين، 

ن ترتيب مجاالت  مظاهر السلوك تبعاا لمستوى ظهوره لدى التالميذ هي: مجال السلوك العدواني الفوضى، وا 
الفوضوي ثم اللفظي ثم الحركي، وأن أساليب المعلمين في مواجهتها هي: التجاهل، العزل، اإلشغال، استخدام 

االجتماعية، األساليب الجذابة، بناء عالقات إنسانية مع الطالب، وأن ترتيب مجاالت األساليب هي: األساليب 
األساليب التربوية، األساليب النفسية، وأوصت الدراسة باستخدام أساليب التعزيز للتخلص من السلوك السلبي، 

 استخدام األساليب النفسية والتربوية في تعديل السلوك، إجراء دورات للمعلمين في تشكيل السلوك وتعديله.  
دارة الصفوف من ( واقع 1002.دراسة )الصمادي، دعوم، فريحات، 11 ممارسة المعلمين لحفظ النظام وا 

 وجهة نظر المعلمين أنفسهم.                                                         
دارة الصفوف في ضوء متغيرات )الجنس،  هدفت الدراسة تعر ف واقع ممارسة المعلمين لحفظ النظام وا 

/ فقرة موزعة على 38استبانة من /لمسح االجتماعي من خالل منهج االمؤهل، الخبرة(، استخدمت الدراسة 
/ معلماا ومعلمة في محافظتي عجلون وجرش، وتوصلت إلى أن 181محورين، وطبقت على عينة قصدية من /

دارة الصف تعزى إلى متغير  هناك فروقاا ذات داللة إحصائية في ممارسة المعلمين لمهارات حفظ النظام وا 
ناث، وفروقاا ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي وتعود إلى المعلمين من الجنس وتعود إلى اإل

حملة الماجستير فأكثر مقارنة بالمعلمين من حملة البكالوريوس، وفروقاا ذات داللة إحصائية تعزى إلى سنوات 
 سنوات. 11 -3الخبرة وتعود إلى المعلمين ذوي الخبرة من 

( مشكالت اإلدارة الصفية التي تواجه معلمي المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة 1002. دراسة )المقيد، 11
 الغوث الدولية بغزة وسبل التغلب عليها. 

هدفت الدراسة تعر ف مشكالت ضبط الصف التي تواجه المعلمين وفق متغيرات )الجنس، المؤهل 
/ فقرة موزعة على 16استبانة /من خالل  المنهج الوصفي التحليليالعلمي، سنوات الخبرة(، استخدم الباحث 

/ معلماا 157مشكالت ضبط الصف المتعلقة باإلدارة المدرسية والمعلم والتالميذ والمناهج الدراسية وزعها على /
إلى أن أكثر المشكالت هي: كثرة األعمال المطلوبة من المعلمين، زيادة عدد الدراسة ومعلمة، وتوصلت 

حصيل التالميذ، وأن هناك فروقاا في المشكالت المتعلقة باإلدارة المدرسية والمعلم التالميذ في الصف، تدني ت
تعزى إلى متغير الجنس وتعود إلى المعلمات، وفروقاا في مشكالت اإلدارة المدرسية تعزى إلى متغير المؤهل 
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ود إلى المعلمين ذوي وتعود إلى حملة البكالوريوس، وفروقاا في مشكالت التالميذ تعزى إلى متغير الخبرة وتع
/ سنوات، وأنه ليس هناك فروقاا في مشكالت التالميذ والمعلم والمناهج المدرسية تعزى 5الخبرة التي تقل عن /

إلى متغير المؤهل العلمي، وأنه ليس هناك فروقاا في مشكالت التالميذ والمعلم واإلدارة المدرسية تعزى إلى 
نصاب المعلم من الحصص، إجراء دورات تدريبية للمعلمين في إدارة متغير الخبرة، وأوصت الدراسة بتخفيف 

  الصف ومشكالتها وتبصيرهم بكيفية معالجتها.
المخالفات السلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي من وجهة نظر  (1010، بركات)دراسة .13

 المعلمين في محافظة طولكرم بفلسطين.
المؤهل  ،المرحلة التعليمية ،الجنس)في ضوء متغيرات السلوكية لفات ف المخاتعر  الدراسة هدفت 

/ فقرة 31استبانة من /المنهج الوصفي المسحي التحليلي من خالل استخدمت الدراسة ، (التخصص ،العلمي
ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أن المخالفات السلوكية تتوافر لدى الطلبة  اا معلم /197/طبقت على عينة من 

متغيري الجنس والمرحلة التعليمية  في مستوى توافر المخالفات تعزى إلىوأن هناك فروقاا وى متوسط، بمست
في مستوى توافر المخالفات تعزى وأنه ليس هناك فروقاا لطالب الذكور وطالب المرحلة الثانوية، ى الإتعود و 

كالت لتحجيمها وتقليلها بدالا من ، وأوصت الدراسة بضرورة تعر ف المشالتخصص والمؤهل العلمي يمتغير  إلى
  . تفاقمها، إعداد برامج تدريبية عن المشاكل لمعرفة كيفية التعامل معها عند حدوثها

( درجة ممارسة المهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي في 1011. )الطعاني،14
 ببعض المتغيرات.مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك وعالقتها 

هدفت الدراسة تعر ف درجة ممارسة المهارات اإلدارية الصفية في ضوء متغيري الجنس وسنوات 
/ فقرة موزعة على ستة مجاالت هي: إدارة السلوك، التخطيط لإلدارة 56الخبرة، استخدم الباحث استبانة من /

لمدرسية، اإلرشاد التربوي، التحضير وتقويم الصفية، األنشطة الصفية، التفاعل الصفي، التعليمات واألنظمة ا
/ معلماا ومعلمة يدرسون الصف األول والثاني الثانوي، توصلت الدراسة إلى أن 181الطالب، وزعها على /

مهارة األنشطة الصفية والتفاعل الصفي حصلت على المرتبة األولى، بينما حصلت مهارة اإلرشاد التربوي على 
سنوات متغير اك فروقاا تعزى إلى تفاعل الخبرة والجنس، وأنه ليس هناك فروقاا تعزى إلى المرتبة األخيرة، وأن هن

 الخبرة، وأوصت الدراسة بتوظيف التقنيات التربوية الحديثة في تنفيذ اإلدارة الصفية.   
ناء ( اتجاهات معلمي الحكومة نحو الدورات التدريبية التي تلقوها أث1011. دراسة )حماد، البهبهاني،12

 الخدمة بمحافظات غزة.
هدفت الدراسة تعر ف اتجاهات المعلمين نحو الدورات من حيث محتوى البرامج، مدربي البرامج، البيئة 
التدريبية، وقت تنفيذ البرامج في ضوء متغيرات )الجنس، المرحلة التعليمية، المؤهل، سنوات الخدمة(، استخدمت 

/ فقرة موزعة على أربعة مجاالت وزعت على 16استبانة من /ل المنهج الوصفي التحليلي من خالالدراسة 
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/ معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين كانت إيجابية نحو المحتوى والمدربين، 311/
ومحايدة نحو البيئة ووقت تنفيذ البرامج، وأنه ليس هناك فروقاا في االتجاهات تعزى إلى متغيرات )الجنس، 

سنوات الخبرة(، وأن هناك فروقاا في مجال البيئة التدريبية فقط تعزى إلى متغير المرحلة وتعود إلى  المؤهل،
المرحلة األساسية، وأوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية تركز على المهارات العملية، إشراك المعلمين في 

 اختيار زمن التدريب بحيث يتناسب مع ظروفهم الشخصية. 
( مشكالت المعلمات في مدارس الذكور بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة 1011سكني،. دراسة )ال16

 وسبل التغلب عليها.
هدفت الدراسة تعر ف مشكالت المعلمات في مدارس الذكور وفق متغيرات )سنوات الخدمة، المنطقة 

استبانة من ي التحليلي من خالل المنهج الوصفالتعليمية، المرحلة التعليمية، المؤهل العلمي(، استخدمت الدراسة 
/ فقرة موزعة على ثالثة مجاالت: مشكالت مصدرها التالميذ، مشكالت مصدرها اإلدارة المدرسية، 11/

المشكالت مجاالت أن أكثر / معلمة، وتوصلت الدراسة إلى 212مشكالت مصدرها المعلمات، وزعت على /
هي: كثرة األعمال شيوعاا المعلمات، وأن أكثر المشكالت  هي: مجال التالميذ ثم اإلدارة المدرسية ثمشيوعاا 

اإلدارية المطلوبة من المعلمات، قيام التالميذ بتصرفات غير أخالقية، الحرج من االنفراد مع المدير في غرفته، 
 وأنه ليس هناك فروقاا في المشكالت تعزى إلى متغيري سنوات الخدمة والمؤهل العلمي، بينما كانت هناك فروقاا 
في المشكالت تعزى إلى متغير المرحلة التعليمية وتعود إلى المرحلة االبتدائية الدنيا؛ ومتغير المنطقة )شمال 
وغرب غزة( وتعود إلى غرب غزة، وكانت أكثر اقتراحات العينة للتغلب على المشكالت هي: إجراء دورات 

، وأوصت تقليل عدد تالميذ الصف الحصص،للمعلمات لكيفية التعامل مع التالميذ، تخفيف نصاب المعلمة من 
الدراسة بعقد دورات تهيئة توجيهية للمعلمات الجدد لالطالع على المشكالت وواقع اإلمكانات في المدرسة والتي 

 ستعمل في ظلها، ومتابعة اإلدارة المدرسية لمشكالت المعلمات.   
المدارس الثانوية في محافظة بيت لحم ( أنماط الضبط المدرسي السائدة في 1011. دراسة )األفندي، 17

 من وجهة نظر معلمي المدارس وطلبتها. 
هدفت الدراسة تعر ف أنماط الضبط السائدة في ضوء متغيرات ) الجنس، جنس المدرسة، جهة المدرسة 
على اإلشراف، عدد سنوات الخبرة، مكان المدرسة، المؤهل العلمي للمعلمين( و)الجنس، جنس المدرسة، جهة 

استبانتين مؤلفتين من المنهج الوصفي التحليلي من خالل ، استخدمت الدراسة (شراف على المدرسة للطالباإل
/ 175على / ت/ فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: اإلرشادي والوقائي والعالجي، واحدة للمعلمين وزع31/

أنماط الضبط السائدة من وجهة / طالباا، وتوصلت الدراسة إلى أن 511على / تمعلماا، وأخرى للطالب وزع
نظر المعلمين هي: النمط اإلرشادي والوقائي بالدرجة األولى ثم النمط العالجي، بينما أنماط الضبط السائدة من 
وجهة نظر الطالب هي: النمط اإلرشادي بالدرجة األولى ثم النمط الوقائي بالدرجة الثانية ثم النمط العالجي 
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هناك فروقاا في األنماط تعزى إلى متغيري عدد سنوات الخبرة ومؤهل المعلم، وأن  بالدرجة الثالثة، وأنه ليس
هناك فروقاا في أنماط الضبط تعزى إلى متغيرات )الجنس، جنس المدرسة، جهة اإلشراف على المدرسة، مكان 

ى متغيري الجنس، المدرسة( بالنسبة للمعلم، أما بالنسبة إلى الطلبة تبين أن هناك فروقاا في األنماط تعزى إل
جهة اإلشراف على المدرسة، وأوصت الدراسة بضرورة اطالع المعلمين على لوائح الضبط في بداية العام، 
إعداد برامج إرشادية للطلبة لتنمية مفهوم االنضباط الذاتي لديهم، إعداد برامج تدريبية للمعلمين لتطوير بدائل 

  م المدرسي.تقوم على استخدام أساليب التعزيز لضبط النظا
( درجة توظيف أبعاد تريكت وموس في اإلدارة الصفية من وجهة 1011. دراسة )أبو سنينة، عايش، 18

 نظر معلمي الدراسات االجتماعية ومديري مدارس المرحلة األساسية العليا في األردن.
ات هدفت الدراسة الكشف عن درجة توظيف أبعاد تريكت وموس في اإلدارة الصفية ودور متغير 

)الجنس، الوظيفة، الخبرة، دراسة مساق في اإلدارة الصفية أو المدرسية( في توظيف تلك األبعاد في اإلدارة 
أبعاد وزعاها  9/ فقرة مقسمة لـ 78استبانة من /المنهج الوصفي التحليلي من خالل الصفية، استخدم الباحثان 

اسة إلى أن درجة توظيف األبعاد عليها كلها مرتفعاا / مديراا ومديرة، توصلت الدر 69/ معلماا ومعلمة و/88على /
حيث حصل بعد المشاركة واالنهماك على المرتبة األولى بدرجة تقدير عالية، بينما حصل بعد السيطرة والضبط 
على آخر مرتبة بدرجة تقدير متوسطة، باإلضافة إلى أنه ليس هناك فروقاا في توظيف األبعاد تعزى إلى 

والجنس والخبرة في توظيف األبعاد في إدارة الصف، وفروقاا تعزى إلى متغير دراسة المساق متغيرات الوظيفة 
لصالح من درس المساق، وأوصت الدراسة بتأهيل المعلمين بما يناسب المستجدات التربوية، تطوير مهارات 

 المعلمين في مجال الضبط والسيطرة في الصف.
التي تواجه معلمي المدارس الحكومية األساسية المختلطة في ( درجة المشكالت 1011. دراسة )شحادة، 12

 شمال الضفة الغربية. 
هدفت الدراسة تعر ف درجة المشكالت التي تواجه المعلمين وفق متغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، 

قت المنهج الوصفي وطبالعمر، سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية، التخصص، المحافظة(، استخدمت الدراسة 
/ فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: المشكالت اإلدارية والفنية واالجتماعية وزعت على 51استبانة من /

/ معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر المشكالت شيوعاا هي: الفنية ثم اإلدارية ثم االجتماعية، 221/
، وأوصت الدراسة بعقد الدراسةإلى متغيرات وأنه ليس هناك فروقاا ذات داللة إحصائية في المشكالت تعزى 

دورات لمديري المدارس لمساعدتهم على مواجهة المشكالت في المدارس، تعيين مرشدين اجتماعيين من 
يجاد حلول لمشاكل الطلبة والمعلمين.  الجنسين في المدارس المختلطة لمساندة المعلمين وا 
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 وجهة من الخليل محافظة في الثانوية المدارس في يةالصف اإلدارة ( مشكالت1011. دراسة )مخامرة، 30
 المعلمين. نظر

هدفت الدراسة تعر ف مشكالت اإلدارة الصفية وفق متغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، 
/ فقرة وزعها على خمسة محاور )الطلبة، 51استبانة من /استخدم الباحث المنهج الوصفي وطور المديرية(، 
/ معلماا ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن مشكالت اإلدارة 93المدرسة، المعلم، األهل( وزعت على /المنهاج، 

بدرجة متوسطة، وأنه ليس هناك فروقاا ذات داللة إحصائية في مشكالت اإلدارة الصفية تعزى  تالصفية جاء
لمعلمين لتحسين أدائهم في وأوصت الدراسة بتخفيض عدد التالميذ في الصف، تدريب ا الدراسة،إلى متغيرات 

 التعامل مع الطالب، توفير حوافز تساهم في دعم المعلمين. 
 

 ثانيًا: الدراسات األجنبية 
( اتجاهات المعلمين نحو مشاكل التالميذ الفوضوية واستراتيجيات إدارة 1223، اوجلتريو  جرينلي. دراسة )1

 الصف.
Greenlee, Ogletree, 1993, Teachers' Attitudes toward Student Discipline Problems 
and Classroom Management Strategies. 

المعلم على مشاكل التالميذ واستراتيجيات إدارة الصف، تم توزيع  اتجاهاتهدفت الدراسة تعر ف أثر 
عدادياا( لمعرفة آرائهم حول مشكالت التالميذ واستراتيجي51االستبانة على / ات إدارة الصف / معلماا )ابتدائياا وا 

الفعالة واألكثر تكراراا واألسباب التي تؤدي إلى مشاكل االنضباط، واالستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين عملية 
/ معلماا إلى المهارة والتدريب على معالجة السلوك المضطرب، 11ضبط التالميذ، توصلت الدراسة إلى حاجة /

لصف وهو العامل األكثر تأثيراا في فشل المعلمين العصبيين، وأن / معلماا أن الضغط يرتبط بإدارة ا39وأشار /
قلة من التالميذ، عدم االهتمام بالمدرسة، قلة وثاا في ضبط الصف نابعة عن عدم احترام المشاكل األكثر حد

ة االنتباه، كثرة الكالم، وأن األسباب الرئيسية لمشاكل السلوك هي: العنف في وسائل اإلعالم واألسر المفكك
جراءات التعزيز ائق والكحول والمخدرات، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم طر  تحسين الضبط هي: التوجيه وا 

  وتحسين االتصال بين المدرسة والمجتمع.
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( العنف ومشكالت التأديب في المدارس العامة في 1227. دراسة )مركز اإلحصاء التربوي األمريكي، 1
 الواليات المتحدة. 

National Center for Education Statistics, 1997, Violence and Discipline Problems in 
U.S. Public Schools. 
هدفت الدراسة تعر ف أنواع السلوكيات العنيفة وخطورتها في المدارس االبتدائية والثانوية في أمريكا، تم 

المديرين ذكروا حادثاا عنيفاا على / من %57/ مديراا، وأظهرت النتائج أن /121إعداد استبانة وزعت على /
/ من المدارس تعر ضت لجرائم القتل واالغتصاب والسرقة، %11األقل استدعى إبالغ الجهات القانونية، وأن /

كما أظهرت أيضاا ازدياد حوادث العنف بتقدم المرحلة الدراسية؛ فقد ارتفعت حوادث العنف التي تم تسجيلها من 
 / في المدارس الثانوية.%77/ في المدارس المتوسطة و/%71ية إلى // في المدارس االبتدائ15%/
 ( إدراك مشاكل المعلمين الجدد دراسة بين المعلمين الجدد في مقاطعة كواال ترنجانو(1228.دراسة )يونس، 3

Yunus, 1998, Perceived Problems of Beginning Teachers, A study Among beginning 
teachers in Kuala Terengganu District.  

استخدمت  هدفت الدراسة تعر ف المشاكل األكثر تكراراا التي تواجه المعلمين الجدد من وجهة نظرهم،
/ معلماا 67الدراسة استبانة وزعت على ثالثة مجاالت هي: المناهج، التقويم، إدارة الصف، تم توزيعها على /

اسة إلى أن أبرز المشكالت التي تواجه المعلمين الجدد إنما تنبع في المدارس االبتدائية والثانوية، وتوصلت الدر 
  من إدارة الصف. 

( دراسة استيعاب المعلمين لمشاكل السلوك المدرسية، 1000، كيسجلو وستجنيدو.دراسة )بيبو ناكو و 4
 تضمينات لخدمات نفسية للمدارس.

Bibou- Nakou G, Kiossegloo. A, Stogiannidou, 2000, Elementary teachers' 
perceptions regarding school behavior problems: Implications for school psychological 
services. 

هدفت الدراسة تعر ف استيعاب المعلمين لمشاكل السلوك المدرسية وتفضيل تصرفات إدارة الصف، تم 
ارنة السلوك المباشر على قسم من المعلمين عند / معلماا من المرحلة االبتدائية باالستبانة وتم مق211تقييم /

التعامل مع المشاكل السلوكية الصفية السائدة، وتوصلت الدراسة إلى أن المشاكل األكثر تكراراا ويتم إهمالها من 
ن نسبة مشاكل سوء سلوك ى لإقبل المعلمين تعزى  تالميذهم رغم تنوع تفسيرات المعلمين لمشاكل المدرسة، وا 

 رتبط بأهمية ممارسة المعلمين المفضلة. التالميذ ت
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( مشاكل السلوك الصفية، العالقة بين إدراك وخبرات الصف والقدرات الذاتية 1003.دراسة )جيلو وليتل،2
 للمتخرجين والطالب المعلمين.

Giallo, Little, 2003, Classroom Behaviour Problems, The Relationship between 
Preparedness, Classroom Experiences, and Self-efficacy in Graduate and Student 
Teachers. 

هدفت الدراسة تعر ف تأثير عوامل االستعداد والتأهب وخبرات الصف كعوامل مقدرة في صيانة وتطوير 
ن المتخرجين فعاليتهم الذاتية في إدارة السلوك، وكذلك االختالف في الفعالية الذاتية في إدارة السلوك بين المعلمي

/ 25/ سنوات، و/3/ معلماا بخبرة أقل من /51والطالب المعلمين، استخدمت الدراسة استبانة وزعت على /
طالباا معلماا في السنة األخيرة من التدريب األولي، وتوصلت النتائج إلى أهمية التشارك اإليجابي بين الفعالية 

صفية، وأهمية االستعداد والخبرات الصفية بالتنبؤ بتقييم المعلمين الذاتية في إدارة السلوك واالستعداد والخبرات ال
/ من العينة الكلية تفضل تدريب إضافي في إدارة السلوك، وتزودنا %83.5لقدراتهم في إدارة السلوك، وكانت /

 النتائج الحالية بمعلومات هامة عن برامج تدريب المعلمين وتعليمات المدرسة الداعمة.
دارتهم للسلوك الصفي المضطرب في السنوات الوسطى من 1004ل وليتل، .دراسة )أربوخ6 ( إدراك المعلمين وا 
 سنوات.2-2

Arbuckle, Little ,2004, Teachers’ Perceptions and Management of Disruptive 
Classroom Behavior during the Middle Years (Years five to nine). 

دارتهم للسلوك المضطرب في ضوء متغيرات هدفت الدراسة تحديد إدراك  معلمي السنوات الوسطى وا 
 )الجنس والخبرة وثقة المعلم والدعم الذي يتلقاه ومشاكل سلوكية محددة للتالميذ واستراتيجيات إدارة السلوك(،

ن أهمها: أن / معلماا )ابتدائياا وثانوياا(، وتوصلت الدراسة إلى نتائج م96استخدمت الدراسة استبانة وزعت على /
اهتمام المعلمين كان محصوراا بتشتت الذهن ومهام التلميذ السلوكية وااللتزام بقوانين الصف، وأنه ليس هناك 
فروقاا بين استراتيجيات اإلدارة الموظفة بين معلمي المدارس االبتدائية والثانوية، وأن هناك فروقاا بين 

ن قبل المعلمين في إدارة سلوك التالميذ الذكور واإلناث، استراتيجيات المعلمين إلدارة الصف المستخدمة م
 وتزايد سلوك الذكور العدائي من االبتدائي للثانوي.
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( مشكالت الصف التي تواجه المعلمين في المدارس العامة في تافيال بروفنس 1011.دراسة )العمارت، 7
 وحلول مقترحة. 

Alamarat, 2011, The Classroom Problems Faced Teachers at the Public Schools in 
Tafila Province, and Proposed Solutions. 
هدفت الدراسة تحديد مشكالت الصف التي تواجه المعلمين في المدارس العامة في تافيال في ضوء 

راسة / معلماا، وتوصلت الد196متغيرات )الجنس، مستوى المدرسة، الخبرة، المؤهل(، تم توزيع استبانة على /
/، وأن هناك فروقاا إحصائية 3.18/ ومتوسط المشكالت األكاديمية /2.66إلى أن متوسط المشكالت السلوكية /

للتفاعل بين الجنس ومستوى المدرسة والخبرة في المشكالت السلوكية للذكور في المرحلة األساسية ألقل من 
ودرجة المؤهل والخبرة في المشاكل خمس سنوات، وأنه ليس هناك فروقاا بين الجنس ومستوى المدرسة 

دارة التعليم لتقليص المشاكل  األكاديمية، وأوصت الدراسة بتعميق التعاون بين معلمي المدرسة ومدراء وا 
األكاديمية وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع مشاكل التالميذ السلوكية والتعاون بين المدراء والمعلمين 

 ت التالميذ في الصف والمدرسة وبالتالي توفير بيئة مناسبة للتعليم والتعلم.لتطوير قوانين تضبط سلوكيا
دارة السلوكيات السلبية الصفية في 1011.دراسة )اومتسو سيمودارا، 8 ( العالقة بين فعالية المعلمين وا 

 المدارس الثانوية.
Omoteso, Semudara, 2011, The Relationship between Teachers’ Effectiveness and 
Management of Classroom Misbehaviours in Secondary Schools. 

عن طبيعة السلوكيات السلبية الصفية بين تالميذ المدرسة الثانوية في والية كشف هدفت الدراسة ال    
الصفية، السلوكيات السلبية أوندو في نيجيريا، وتحديد فعالية المعلمين واالستراتيجيات التي يتبعها في إدارة 

دارة  الصفية كوجهة نظر للمحافظة على االنضباط في السلوكيات السلبية وتأسيس العالقة بين فعالية المعلمين وا 
المدارس، استخدمت الدراسة أداتين هما: مقياس لفعالية المعلمين كما يقيمها مدراؤهم، واستبانة عن إدارة 

ومدى تكرارها ومقارنة  ةالصفيالسلوكيات السلبية ال مؤلفة من محورين هي: أشك ةالصفي السلوكيات السلبية
الصفية في ضوء متغيرات )الجنس، موقع السلوكيات السلبية االستراتيجيات التي يتبعها المعلمون في إدارة 

/ مديراا، 181/ معلماا و/121المدرسة، الجهات التي تمتلك المدرسة(، طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من /
/، %91.9/ والقتال /%75.1التحدث أثناء التدريس /هي: تكراراا  السلوكيات السلبيةأكثر وتوصلت إلى أن 

/  وتحويلهم إلى مرشدي المدرسة %91.5واستخدم المعلمون استراتيجية نصح تالميذهم في ضبطها بنسبة /
التالميذ  / وفي التواصل بوضوح مع%81.3/ وقيم المعلمون فعالية المشاهدة بدقة بنسبة /%88.6بنسبة /
دارة %96بنسبة / حيث بلغ معامل السلوكيات السلبية /، كما تبين أن هناك عالقة مهمة بين فعالية المعلم وا 

 /. %5/ عند مستوى داللة /1.1525ارتباطها إلى /
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فهم المعلمين إلدارة الصف مشكالت وحلول، دراسة حالة للمدارس  (1011.دراسة )أحمد وآخرون، 2
 في خيترا ، بختونخا خيبر باكستان. الحكومية الثانوية

Ahmad and others, 2012, Teachers’ Perceptions of Classroom Management, 
Problems and its Solutions: Case of Government Secondary Schools in Chitral, 
Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. 

ة الصف ومشاكلها وحلولها في المدارس الثانوية عن فهم المعلمين إلدار  كشفهدفت الدراسة ال    
/ معلماا من معلمي المدارس الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى 111الحكومية، وتم استخدام استبانة وزعت على /

ضعف قدرة المعلمين في إدارة الصف بسبب عدم  هي: السلوك السيء للتالميذ،شيوعاا أن أكثر المشكالت 
عدم احترام التالميذ لقوانين المدرسة، وأوصت  طة تزيد من حماس التالميذ للتعلم،عدم تطبيق أنش التخطيط،

الدراسة بضرورة تحضير المعلمين لدروسهم قبل الدخول للصف، وتصميم أنشطة تزيد من حماس التالميذ للتعلم 
 وها.وتقلل من مشكالتهم السلوكية، وتوضيح القوانين الصفية للتالميذ حتى يتعرفوا إليها ويتبع

 ( مشاكل الخبرة الشائعة للمعلمين البديلين في السنة األولى.1011.دراسة )هونغ، سميث، 10 
Hung, Smith, 2012, Common Problems Experienced by First Year Alternatively 
Certified Teachers, A Qualitative Study. 

حاصلين على ماجستير في فنون التعليم هدفت الدراسة تعر ف التغيرات التي تواجه المعلمين ال
ن ندرة المعلمين في الواليات المتحدة في المناطق يعتبر من المخاطر التي واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس أل

وصلت إلى مستوى خطير، فالمعلمين المبتدئين يقررون أن يتقاعدوا عن العمل بعد سنة واحدة من الخدمة على 
ن أحد السبل العكس من ذلك يتضاعف عدد ا لمعلمين الذين ال يريدون أن يتقاعدوا بعد خمس سنوات، وا 

/ منهم 5/ معلمين وتبين أن /6الممكنة للتغلب على هاتين المشكلتين هي برامج اإلجازة البديلة، وتم مقابلة /
ر المتابع  ة في المهنة.   يريدون مغادرة المهنة في المستقبل القريب، مقابل واحد يمتهن التعليم كمهنة ثانية قر 

 ( هل تلقى المعلمين المبتدئين التدريب المناسب من موجهيهم.1011.دراسة )مينون، 11
Menon, 2012, Do Beginning Teachers receive adequet support from their 
headteachers. 

عم الالزم لهم، الدوس ومدى تقديم الموجهين هدفت الدراسة تعر ف مشاكل المعلمين المبتدئين في كايبر 
/ معلماا ممن لديه خدمة من سنة إلى خمس سنوات في المدارس االبتدائية، وتوصلت الدراسة 25تمت مقابلة /

 تإلى أن المعلمين المبتدئين يواجهون مشاكل متعددة في أماكن العمل تتضمن أموراا إدارية وتنظيمية ومشكال
علمين لم يتلقوا الدعم المناسب من موجهيهم؛ وفي بعض مع التالميذ، كما توصلت الدراسة إلى أن معظم الم

الحاالت اعتبرت الثقافة السائدة في المدرسة هي أن تكون عدوانياا، وهذه االستجابات تزودنا بمقترحات للتغلب 



34 
 

على هذه المشكالت وتشير إلى الحاجة للمزيد من دعم الموجهين والمزيد من التواصل واالنفتاح في المناخ 
 . التنظيمي

قبال ،11  ( ازدحام الصفوف مشكلة كبيرة للمعلمين.1011.دراسة )خان وا 
Khan and Iqbal, 2012, Over Crowded Classroom a Series Problem for Teachers. 

هدفت الدراسة تعر ف المشكالت األكثر خطورة والتي تواجه المعلمين في الصفوف المزدحمة    
/ مدرسة من مدارس البنات الحكومية الثانوية في مقاطعة 21تبانة طبقت على /بالتالميذ، استخدمت الدراسة اس

بيشاور وبروفنس، وتوصلت الدراسة إلى أنه ليس من المستحيل التأثير على األعداد الكبيرة، وأن الغالبية كانت 
شجع الطالب تعاني من مشكالت عدم وضوح التعليمات، ولحل هذه المشكالت ُيقترح أن تضع الحكومة قوانين ت

 في المدارس.للتعليم األفضل في الصف وتقديم الميزانية الكافية والقيام بتسهيالت أفضل 
 ( سوء سلوك التالميذ الصفي، دراسة استكشافية تعتمد على إدراك المعلمين.1011.دراسة )سن وشيك، 13

Sun and Shek, 2012, Student Classroom Misbehavior: An Exploratory Study Based 
on Teachers' Perceptions.  

التالميذ في المرحلة الثانوية وتحديد األكثر شيوعاا  سلوكهدفت الدراسة اختبار المفاهيم المتعلقة بسوء 
/ معلم نتج عنها قائمة مؤلفة 12وغير المقبول منها وذلك من وجهة نظر المعلمين، حيث ُأجريت مقابلة مع /

ميذ السلوكية، وأظهرت النتائج أن السلوك األكثر إزعاجاا وشيوعاا هو: التحدث / مشكلة من مشاكل التال17من /
دون إذن، عدم االنتباه، أحالم اليقظة، الكسل، وأن أكثر سلوك غير مقبول هو: عدم احترام المعلمين، الوقاحة، 

ثل: مخالفة القوانين، عصيان األوامر، العدوان اللفظي، وأشارت النتائج النهائية أن مشاكل السلوك الواضحة م
التعدي الضمني على القواعد أو التوقعات، عدم التالؤم في محيط الصف، االختالل في عملية التعلم والتدريس 

 تتطلب بشكل رئيسي تدخل أكبر من قبل المعلمين. 
( إدارة السلوك في صفوف ما قبل المدرسة النقاط الموضحة خالل 1014.دراسة )رايتز وآخرون، 14
 بالت والمالحظات النظامية.المقا

Ritz, others, 2014, Behavior Management in Perschool Classrooms: Insights Revlead 
Through Systematic Observation and Interview 

هدفت الدراسة تعر ف األدوات التي يستخدمها معلمي رياض األطفال في االستجابة للسلوك السيء     
تمت محاولة استخدامها، وتحديد األسباب التي دفعت التي إلستراتيجية األكثر استخداماا أو في صفوفهم، وا

المعلمين إلى استخدام استراتيجيات محددة بعينها، استخدمت الدراسة المقابالت والمالحظة على خمسة صفوف، 
، والكثير منها ُصمم للوقاية وتوصلت إلى أن المعلمين استخدموا استراتيجيات متنوعة ليتعاملوا مع سوء السلوك

وتجنب سوء السلوك وزيادة االنضباط الذاتي للتالميذ، باإلضافة إلى أن تقنيات إدارة السلوك التي يوصي بها 
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البحث حالياا ُتمارس من قبل المعلمين في المدارس المشاركة، وعلى كل حال تم تعزيز سلوكيات التالميذ 
اسبة التي حدثت مرة من ثالث مرات في الحصة، واقترحت الدراسة  أن المناسبة التي تبعت سلوكيات غير من

يستخدم المعلمون االستراتيجيات الموصى بها بشكل كبير لكن النتائج تشير إلى أهمية زيادة المعززات اإليجابية 
 للسلوكيات المناسبة التي تتبع سلوكيات غير مناسبة.

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة:
 ما يلي:من خالل تفحص الدراسات السابقة  يتضح

لجميلي، الجبوري، أ) ،(2119هناك دراسات تناولت إدارة الصف مثل: )الصمادي، دعوم، فريحات، 
  .(2112)أبو سنينة، عايش،  ،(2111)الطعاني،  ،(2119

 ،(2119خوالدة، والحراحشة ال) ،(2112ودراسات أخرى تناولت أنماط إدارة الصف مثل: )الكعبي، 
 .(1993)جرينلي، اوجلتري، ، (2111فندي، )األ

بشكل عام مثل: )عساف إجماع الباحثين في هذه الدراسات على وجود مشكالت تعترض المعلمين 
حمد أ) ،(2111)العمارت،  ،(2111)السكني،  ،(2118)أبو فودة،  ،(2117)السعود،  ،(2117وعساف، 
)المقيد،  ،(2115بشكل خاص مثل: )حمد اهلل،  وفهمفي إدارة صف( و 2112)شحادة،  ،(2112واخرون، 
، كما أكدت على أهمية تحديد هذه المشكالت ودراستها بدقة كخطوة أولى للتخلص (2112)مخامرة،  ،(2119
  .منها

أبو )تناولت عدة دراسات مشكالت التالميذ وهذا دليل على مدى انتشارها الواسع في الصفوف مثل: 
 ،(2117هويدي، اليماني، ) ،(2116أبو مصطفى، ) ،(2112بو زيادة، زامل، سعادة، أ) ،(2112عيطة، 

)اربوخل، ليتل،  ،(2113)جيلو، ليتل،  ،(2111بركات، ) ،(2119بركات، ) ،(2119أبو مصطفى، )
 .(2112)سن وشيك،  ،(2111

 التي( 2111 اعتمدت الدراسات تصنيفات مختلفة للمشكالت على سبيل المثال )دراسة العبادي،
 مجاالت بثالثة الصف إدارة استراتيجية تنفيذ في األردنية المدارس في المعلمين تواجه التي المعوقات حددت
 .التعليمية المعوقات اإلدارية، المعوقات االجتماعية، المعوقات: هي

 االتمج بثالثة وحددتها الصف، إدارة في الصف معلم تواجه التي المشكالت تناولت( 2115 اهلل، حمد)دراسة 
  .السلوكية والمشكالت وأسبابها، العامة، المعلم مشكالت: هي

 باإلدارة المتعلقة االبتدائية المرحلة معلمي تواجه التي الصفية اإلدارة مشكالت تناولت( 2119 المقيد،) دراسة
 .الدراسية والمناهج والتالميذ والمعلم المدرسية
 محاور خمسة إلى وقسمتها الثانوية المدارس في فيةالص اإلدارة مشكالت درست( 2112 مخامرة،) دراسة

 (.األهل المعلم، المدرسة، المنهاج، الطلبة،)



36 
 

فاعتمدت الباحثة تصنيف المشكالت إلى مشكالت متعلقة بالمعلم ومشكالت متعلقة بالتالميذ ومشكالت متعلقة 
 بالبيئة الصفية والمدرسية.
مشكالت التي تواجه المعلمين في إدارة الصف في الرف تعالباحثة من الدراسات السابقة بوقد استفادت 

 : البحثمدينة حلب وريفها، وذلك بغرض بناء أدوات 
  االستبانة لتحديد هذه المشكالت واالطالع على تصنيف المشكالت في مجاالت محددة تفيد في بناء

 االستبانة التي اعتمدتها الباحثة.
 لتي اعتمدتها الباحثة.بطاقة المالحظة لتحديد أنماط إدارة الصف ا 

عن الدراسات السابقة بأنه موجه لدراسة المشكالت التي تواجه معلمي الصف في  بحثال اختلف هذيو  
 .الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في محافظة حلب في الجمهورية العربية السورية بشكل خاص

 .ة الصفية والمدرسيةمجال المشكالت المتعلقة بالبيئ ذي تناولال الوحيد هوأن 
 متغير نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم.والوحيد أيضاا الذي تناول  
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 .مفهوم اإلدارة الصفية1
اقتصر المفهوم التقليدي لإلدارة الصفية على المحافظة على النظام والهدوء التام في الصف بشكل 

ما أسفر عن ظهور الكثير من وهذا الميذ من حفظ المعلومات التي يلقيها المعلم، ُيتيح للمعلم التدريس وُيمكن الت
المشكالت أهمها: عدم االهتمام بالفروق الفردية بين التالميذ، عدم االكتراث لإلبداع واالبتكار بينهم، انعدام 

(، ثم تطور مفهوم 96 -83، 1999رشيدي، الالتواصل بين المعلم وتالميذه، ضعف دافعية التالميذ للتعلم )
اإلدارة الصفية ليشمل باإلضافة إلى ضبط النظام في الصف؛ جميع الممارسات التي يقوم بها المعلم لتشجيع 
التالميذ على تطوير تعلمهم واالنضباط الذاتي مثل: تشجيع الحركة في الصف، العمل التعاوني، إشراك التالميذ 

 (.235-233، 2112في إدارة تعليمهم وتعلمهم )بوز،

 ولقد أخذت إدارة الصف تعاريف عدة منها:

عن  تالميذمرغوب في سلوك الالتغير الث احدالمعلم من خاللها إل يسعى التيسلوكيات اليعرفها منسي بأنها: -أ
 .(13، 1996)منسي،  طريق إكسابهم معارف ومفاهيم ومهارات وعادات جديدة

والتالميذ مع  ،والتلميذ والمنهاج ،المعلم والتلميذكل من  يهافيعرفها عطوي على أنها: العمليات التي يتفاعل و -ب
 .(18، 2111)عطوي،  اجهلمناق أهداف يتحقلبعضهم 

ويعرفها حجي بأنها: منظومة فرعية لإلدارة المدرسية؛ تهدف إلى االستثمار األمثل لإلمكانات المتاحة لتحقيق -ج
 (.31، 2111النمو المتكامل لشخصية التلميذ )حجي، 

ويعرفها معروف بأنها: عملية منظمة تسعى إلى توفير المناخ المالئم لتحقيق األهداف التعليمية )معروف، -د
2111 ،753.) 

وتعرفها سليمان بأنها: إدارة البيئة المادية للصف والعالقات االجتماعية فيه وأساليب التعلم والوسائل -ه
 (.28، 2111ن، المستخدمة ونشاط التالميذ وانضباطهم في الصف )سليما

 ومن هذه التعريفات تعر ف الباحثة اإلدارة الصفية على النحو اآلتي: 

عملية منظمة مخططة تشمل إدارة جميع المكونات المادية والنفسية في الصف، وتسعى إلى تحقيق 
وكياتهم أهداف العملية التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة للتالميذ؛ عن طريق إحداث التغير المرغوب في سل

كسابهم المعارف والمهارات الالزمة لهم.      وا 
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 . متطلبات إدارة الصف1

 تتطلب إدارة الصف جوانب عد ة هي:

 النظام قيمة أساسية يجب على التالميذ اكتسابها؛ ولكن ذلك ال يعني أن ُيقيد توفير النظام والهدوء في الصف :
تالميذ البد أن تكون هناك حركة، لذا يجب على المعلم أن التلميذ في مقعده كل اليوم الدراسي، فحتى يتعلم ال

ُيفسح المجال للتلميذ بالحركة، ألنه كلما صغر عمر التلميذ ازدادت حاجته للحركة لقدرته المحدودة على 
 التركيز. 

  أنذ للتلمي الفرصة تتطلب إدارة الصف بيئة نفسية مريحة تُتيح :على التعلمالتالميذ  تساعد بيئة نفسيةتوفير 
 يجرب ويخطئ ويصحح أخطاءه ويتعلم منها دون أن يخشى عقاب المعلم ألقل سهو أو تقصير.

 ويتم ذلك من خالل توزيع األثاث والوسائل التعليمية بشكل يضمن استغالل كل  :مادية للصفتنظيم البيئة ال
 أجزاء الصف ويسه ل انتقال التالميذ بنفس الوقت.

  ن ذلك عبر التخطيط للخبرات التعليمية وتقديمها بشكل ُيتيح العمل للجميع وُيعلم : ويكو ير الخبرات التعليميةفتو
 التالميذ في كل حصة أشياء جديدة كل حسب سرعته الخاصة واهتماماته.  

 وذلك لتعر ف مستوى التقدم الذي وصلوا إليه ونقاط الضعف التي مالحظة التالميذ ومتابعة تقدمهم وتقويمهم :
 .(17-11، 1995الجتها )شفشق، ُيعانوا منها لمع

عنصران متالزمين يستحيل تحقق ي الباحثة كونهما أمن أهم متطلبات اإلدارة بر الهدوء وتقديم المعلومات ولعل 
 .خرحدهما بدون اآلأ

 .عناصر اإلدارة الصفية 3
 تشمل اإلدارة الصفية عدة عناصر هي:

 فيها؛ كونه ميسر للتعلم ومدير للصف والعملية  : وهو من أهم عناصر اإلدارة الصفية وحجر األساسالمعلم
 التعليمية. 
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 وهم أهم عناصر اإلدارة الصفية؛ فبدون التالميذ ال يكون هناك صف وال يكون هناك تعليم وبالتالي التالميذ :
 ال تكون هناك إدارة، واإلدارة الصفية تتطلب من المعلم أن يقف على كافة النواحي المتصلة بالتالميذ من حيث

 نموهم وتعلمهم.

 وتشمل موقع الصف في المدرسة، إضاءته، جودة وسالمة المقاعد، عددها، مناسبتها البيئة المادية للصف :
للتالميذ، عدد التالميذ، توافر المواد والوسائل التعليمية ومكان عرضها ووضوحها ومالءمة حجمها، ونوع 

 (.78-69، 2111الطالء ولونه، ومكان السبورة وارتفاعها )سليمان، 

 .أهداف اإلدارة الصفية4
 من أهم أهداف اإلدارة الصفية ما يلي:

  تتيح لهم المشاركة في األنشطة الصفية.تعليمية الوصول بالتالميذ إلى التعلم الجيد من خالل توفير فرص 

 .استثمار الوقت بشكل فعال، إذ يضيع الكثير من الوقت في ضبط الفوضى في الصف، وتأخير بدء الحصة 

  دارة أنفسهم بأنفسهم من خالل تغيير أنماطهم السلوكية إلى أنماط أفضل تحقيق االنضباط الذاتي للتالميذ وا 
 (.151-151، 2115مرغوبة )راشد، 

 (. 71، 2111التربوية )سليمان،  األهداف االستثمار الفعال لإلمكانات المادية والبشرية لتحقيق 

 (.177، 2111امي وآخرون، ضبط سلوكيات التالميذ غير المرغوبة )قط 

 خصائص اإلدارة الصفية.2
 أهم خصائص اإلدارة الصفية هي:إن 

  يجب أن يعد المعلم إعداداا جيداا حتى ينجح في إدارته لصفهلمعلماتأهيل :. 

 اإلدارة الصفية تضم جهات عديدة: التالميذ، المعلم، المنهج، أولياء األمور، المجتمع المحلي، عملية شاملة :
 (.152، 2119لتنسيق بينهم حتى ال يقع التلميذ بمشكالت تؤثر على تعلمه )ألجميلي، الجبوري، يجب ا

 يجب على المعلم أن ينم ي العالقات اإلنسانية مع تالميذه؛ ألنه يتعامل معهم طوال العالقات اإلنسانية يادةس :
 .اليوم شريطة أال  تطغى على جانب اإلنجاز في العمل
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  ييم: ويعزى ذلك إلى عد ة عوامل خارجية تؤثر على إنجاز المعلم في التعليم، باإلضافة إلى والتققياس الصعوبة
، 1995)عدس، أن أثر التعليم يحتاج إلى الوقت حتى يصبح واضحاا، وكذلك عدم وجود أداة لقياس التعليم 

11-12). 

 .العمليات التي تنطوي عليها اإلدارة الصفية6
 نطوي عليها اإلدارة الصفية على الشكل اآلتي:تتحدد العمليات التي ت      

التخطيط للعمل في الصف: يضم تحديد األهداف التعليمية التي يسعى المعلم إليها، توزيع المادة الدراسية  1-6 
على العام الدراسي مع مراعاة العطل، ثم تحديد طرائق التدريس واألنشطة المناسبة للمواقف التعليمية، ثم تحديد 

 (.76-71، 2111لتعليم، وأخيراا وضع إستراتيجية للتقويم )حجي، وسائل ا

التنظيم داخل الصف: يشمل تحديد الوقت الالزم لألنشطة المختلفة على مدار اليوم المدرسي مع مراعاة  2-6
اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة وتوزيع زمن كل حصة، تنظيم التالميذ داخل الصف في مجموعات عمل أو 

/ أو التنظيم الجمعي التقليدي للصف، تنظيم تعلم التالميذ uشكل مجموعة للحوار والمناقشة على شكل حرف/في 
إما عن طريق توزيعهم في مجموعات متجانسة أو عن طريق تشكيل مجموعات مختلطة، ثم تجميع التالميذ للتعلم 

اعات من األصدقاء أو على أساس إما على أساس معلم لكل فصل أو في مجموعات متنوعة القدرات أو في جم
السن أو وفق حجم الجماعة، وأيضاا االستخدام األمثل للفراغ والمعدات عن طريق توفير مجموعات من الغرف 
تسهل لقاء المعلمين وتبادل األجهزة وتخصيص أماكن للمجموعات المختلفة واختيار األجهزة والمعدات ووضعها 

خزينها ثم صيانتها دورياا، باإلضافة إلى توفير فرص تعليمية متكافئة لجميع في أماكن مالئمة يسهل استخدامها وت
 (.96-91، 2111التالميذ )حجي، 

توجيه المعلم لتالميذه: ويتم ذلك من خالل إعطائه معلومات تساعدهم على معرفة قدراتهم واستعداداتهم  3-6
مك اناتها ومحدداتها ليتمكنوا من استغالل قدراتهم وميولهم والمشكالت التي تواجههم، ومعرفة البيئة المحيطة وا 

وقدرات بيئتهم بالشكل األمثل، وهذا يتوقف على مدى توافر صفات التقبل واالحترام والمشاركة والصدق عند 
 .المعلم

 اتصال المعلم وتفاعله مع تالميذه، وهو على نوعين:  1-6

 :يعبر عنه بالمدح والذم والتشجيع والتوبيخ. يستخدم فيه المعلم الكالم وسيلة لالتصال، و  تفاعل لفظي 
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 ال يستخدم فيه المعلم الكالم، ويعبر عنه بلغة الجسم وتتعلق بالمظهر والحركات وتفاعل غير لفظي :
مثل نظرة العيون وتعابير الوجه ونبرات الصوت (، 112-96، 2111)حجي، والمكان والزمان 

 (. 113-99، 1998)مرسي، 

خالل عدة عناصر هي: المرسل والمستقبل والرسالة والتغذية الراجعة وقناة االتصال ويتم االتصال من     
 (.  288، 2111)كابور، 

ويأخذ االتصال في الصف أحد األشكال األربعة اآلتية: اتصال رأسي هابط، اتصال رأسي هابط صاعد،     
 (.118-111، 2111اتصال رأسي أفقي صاعد هابط، اتصال متعدد القنوات )حجي، 

 الشكل األول: يلقن المعلم تالميذه دون أي مشاركة منهم، وهو أقل األشكال فاعلية. -

 الشكل الثاني: ينقل المعلم للتالميذ المعلومات، ويستجيب التالميذ لمعلمهم. -

الشكل الثالث: ينقل المعلم المعلومات للتالميذ ويطلب منهم استجابات، كما يتيح لهم الفرصة لعرض  -
 وجهات نظرهم.

الشكل الرابع: وفيه يتفاعل ويتبادل المعلم الخبرات مع تالميذه والتالميذ مع بعضهم البعض )محمد،  -
1996 ،55-61 .) 

تقويم الجهود التربوية والتعليمية التي تبذل لتحقيق األهداف المنشودة: ويتصف باالستمرار وذلك بهدف  5-6
، 2111ذه األهداف بغية التطوير والتحسين )حجي، تعر ف مدى النجاح الذي تحقق ومدى القرب والبعد عن ه

127 -131.) 

 .قواعد االنضباط الصفي7
يعتبر حفظ النظام واالنضباط في الصف من األمور األساسية في اإلدارة الصفية، إذ ال يمكن أن يقوم 

 سوده الفوضى.تالمعلم بالتدريس في صف 

تي يستخدمها للحيلولة دون خروج التالميذ ضبط المعلم لصفه واألساليب الالنظام مصطلح  يتضمنو  
رادفتان لبعض بمعنى: السيطرة على التالميذ وضبط سلوكياتهم في الصف، تعنه، فالنظام واالنضباط كلمتان م

وهذا يستلزم قدراا من الحرية على أساس أن الحرية عنصراا الزماا لنمو التلميذ وتربيته تربية سليمة )حجي، 
حرية ال تعني التحرر من القيود بشكل مطلق، ألن الحرية تدور في إطار اجتماعي (، وال232-231،  2111
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 حرية تبدأ عندما تنتهي الفرد وتستمد  قيمتها من طبيعة العالقات االجتماعية والنظامية التي تربط األفراد، فحرية
رية الحقيقي في أذهان تالميذه اآلخرين، كما أن الحرية ترتبط بالنظام والقواعد، وعلى المعلم أن ينمي مفهوم الح

حتى يقوموا بتعديل سلوكهم تبعاا للنظام، فالتلميذ ليس حراا في التشويش على زمالئه في الصف، وبناءا عليه قام 
 بعض الباحثين بتصنيف قواعد النظام في الصف إلى خمس مجموعات:

  .جاباتهم وتفاعالتهم  مجموعة تتعلق بكالم التالميذ في الصف وا 
 تتعلق بدخول التالميذ في الصف وخروجهم منه وكيفية التحرك فيه. مجموعة 
 .مجموعة تتعلق بوقت الحضور ومدة إنجاز أعمال التالميذ 
 .مجموعة تتعلق بالقواعد التي تحكم عالقة المعلم بالتالميذ وطرق معاملة التالميذ للمعلم 
  ق تعاملهم مع بعض. مجموعة تتعلق بالقواعد التي تحكم عالقة التالميذ مع بعضهم وطر 

ح لتالميذه قواعد النظام في  وعلى المعلم أن ينتهز أية مخالفة لنظام الصف منذ أول لقاء معهم ليوض 
 الصف وهي:

 االستماع الجيد لشرح المعلم. .1
 االمتناع عن الكالم أثناء حديث المعلم وعن مقاطعة حديث المعلم والتالميذ.  .2
 د.االستئذان لطلب الكالم أو ترك المقع .3
 عدم التدخل في أمور الزمالء والتعدي على ممتلكاتهم. .1
 معاملة الزمالء بالطريقة التي نرغب أن يعاملونا بها. .5
 (.15-12، 1998توعية التالميذ بالنتائج اإليجابية أو السلبية لتصرفاتهم )مرسي،  .6

 وهناك أربعة أنماط للنظام في الصف:

 وتعليمات دون أي نقاش.نظام يفرضه المعلم من خالل االلتزام بأوامر  (1

 السائدة من األخطاء السلوكية المرتبطة بها. االجتماعية نظام تفرضه الجماعة بعد تنقية القيم (2

 نظام يفرضه التلميذ من خالل التزامه بمعايير سلوكية معينة نابعة من داخله عن طريق االقتناع الحقيقي بها.  (3

الميذه وهذا يتطلب أن يكون لديهم الدافع إلنجازه )محمد، نظام تفرضه طبيعة العمل المشترك بين المعلم وت (1
1996 ،66-77 .) 
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 .أساليب ضبط الصف          8
 يستخدم المعلم أسلوبي الثواب والعقاب في ضبط الصف. 

ز إيجابي يشجع التالميذ على القيام بعمل ما وتكراره، ويأخذ الثواب األشكال اآلتية: المديح، يعز ت: ويقصد بالثواب
الثناء، وتمييز التلميذ عن غيره بتكليفه مهمة مميزة، أو تقديم جوائز، وتسجيل اسمه في لوحة الشرف، أو تكريمه و 

 بحفل، أو عرض أعماله في مجلة حائط. 

: معزز سلبي يهدف إلى ردع التالميذ عن القيام بعمل ما وتكراره، ويأخذ العقاب شكل اللوم، ويقصد بالعقاب
 ،االمتيازات التي سبق أن حصل عليها التلميذ، استدعاء ولي أمره، تكليفه بأعمال إضافية التوبيخ، الحرمان من

(، ولقد اختلفت آراء المربين في 67-65، 1995ومن أشكاله أيضاا العقاب البدني متمثالا بالضرب)عدس، 
نظمة التعليمية الحالية استخدام العقاب البدني؛ فالبعض أي ده بشدة والبعض اآلخر رفضه، مع العلم أن معظم األ

مه القوانين في كثير من الدول باعتباره يحتقر الشخصية اإلنسانية وينحدر بها إلى عالم الحيوان  ترفضه، بل وتحر 
 (، ومنها القوانين في الجمهورية العربية السورية.178-177، 1995)مرسي، 

في ضبط التالميذ ولكن باعتدال  وبرأي الباحثة أن على المعلم أن يستخدم أساليب الثواب والعقاب 
وفي الوقت المناسب والمكان المناسب حتى يكون فع االا كما يجب توضيح قوانين منع العقاب البدني، ألن فهم 
التالميذ وذويهم الخاطئ لهذه القوانين أث ر سلباا على سلوكيات التالميذ فجعلهم يتمادون في تصرفاتهم 

 هذه القوانين التي تحد  من سلطة المعلم في الصف. وسلوكياتهم غير المرغوبة طمعاا ب

والعقاب البدني بشكل خاص كوسيلة في ضبط وهناك أسباب كثيرة تجعلنا نبتعد عن العقاب بشكل عام 
 هي:الصف 

 أن العقاب يقو ي السلوك السيء. .1

 أن العقاب يعل م السلوك العدواني. .2

 (.179-178، 2111جابر، أن العقاب ال يبعد السبب الكامن للسلوك المشكل )ال .3

 أن العقاب ال يوجد حالا على المدى البعيد للمشكلة التي تسببت به. .1

  (.259، 2112)بوز، أن العقاب ال يساعد على التعلم؛ ألنه يخلق جو التحدي والتوتر في الصف  .5

 يحط م شخصية التلميذ.أن العقاب البدني  .6



45 
 

 يفقد التلميذ ثقته بنفسه. أن العقاب البدني .7

 يحدث آثاراا بدنية ونفسية غير مرغوبة. عقاب البدنيأن ال .8

د التلميذ عليه.أن العقاب البدني  .9  يفقد قيمته التربوية عندما يتعو 

 (.237، 2111النظام القائم على العقاب البدني نظام هش؛ يزول بغياب المعلم )حجي، أن  .11

  :نهالذلك ظهرت عدة أساليب بديلة عن العقاب البدني في ضبط الصف م      

 معرفة أسماء التالميذ مما يشعر التلميذ بأنه من السهل على المعلم أن يتعرف عليه إذا ارتكب خطأ. (1

تخل بنظام الدرس؛ ألن تدخل المعلم في كل صغيرة يخل  السلبية التي الالتجاهل المتعمد أللوان السلوك  (2
 باستمرارية الدرس وعملية التعلم.

 ظام.توجيه أسئلة للتلميذ المخالف للن (3

 استخدام أساليب الثواب والعقاب اآلنفة الذكر. (1

 (.112-97، 1998تنمية االنضباط الذاتي للتالميذ )مرسي،  (5

ومما سبق تجد الباحثة أنه البد من توعية المعلمين باألساليب البديلة عن العقاب البدني والتي تمنع  
لتنويع بين أساليب العقاب والثواب ألن اإلفراط التالميذ من إثارة الفوضى وممارسة السلوكيات غير المرغوبة، وا

 بأحدهما لن يؤدي إلى النتائج المرغوبة.

 .وظائف اإلدارة الصفية 2
 تقسم وظائف اإلدارة الصفية إلى قسمين: 

 : توفير البيئة الصفية المناسبة:1-9

معلومات، ومجموعة من غرفة تضم معلم يجلس على طاولة يلقي ال :إن الصورة النمطية للبيئة الصفية هي    
 (.711، 2119التالميذ يجلسون في صفوف تحوي أدراجاا منظمة )اليتيم، 

المكان الذي يتفاعل فيه المعلم مع تالميذه ويستخدموا فيه مصادر  :بينما يرى آخرون أن البيئة الصفية هي   
 (.98، 2111متنوعة لتحقيق أهداف التعلم )أمبو سعيدي، العفيفي، 
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 (.253، 2115نجد أن هناك نوعين من البيئة الصفية: بيئة مادية، وبيئة نفسية )المحتسب،  ومما سبق   

 ويشمل الفراغ واألثاث والمقاعد والسبورة والطاوالت والضوء  التدريس : هي مكان تنفيذالبيئة المادية
 (. 28، 2111والتهوية والحرارة والمواد واألجهزة التعليمية )زيتون، 

 ر البيئة الصفية المادية ما يلي: ويتطلب توفي   

.ترتيب مقاعد جلوس التالميذ بشكل يتيح لهم الحركة بحرية دون تشتيت انتباههم بمشتتات قريبة منهم 

 ،ترتيب األثاث بشكل يسهل استخدام التالميذ للمواد التعليمية، ويقلل من ازدحام التالميذ، وتشتت انتباههم
 (.119-115، 2111ويوفر ممر ات للحركة )الجابر،  ويمك ن المعلم من مراقبة الغرفة،

  :(.9-1، 2111هي الجو العام الذي يسود الصف )رضوان،  البيئة النفسية 

توفير مناخ صفي مناسب يشعر فيه التالميذ باألمن والطمأنينة والقبول والبعد عن النبذ من اآلخرين تتطلب و 
-15، 1995ي يزيد من دافعية التالميذ للتعلم )شفشق، (؛ ألن المناخ التربوي الود251-236، 2112)بوز، 
16.) 

 : : تسيير األمور الصفية2-9

 وتعني تحديد المعلم للتصرفات المسموحة والممنوعة في الصف وفق ما يلي:

جراءات مطلوبة من التالميذ شريطة أن تكون واضحة مختصرة مرنة تتالءم مع المواقف  .1 وضع قواعد وا 
 المستجدة.

اعد واإلجراءات للتالميذ في بداية العام؛ بحيث يعرف التلميذ ما يجب عمله وكيف يعمله ومتى تقديم القو  .2
  يفعله ولماذا يفعله، وربطها بخبراتهم السابقة.

تقديم عروض نموذجية للقواعد واإلجراءات؛ كون معظم القواعد تتجسد في تعليمات عامة يجهلها  .3
 (.251-217، 2112)بوز،  التالميذ، ثم تطبيق هذه العروض بشكل عملي

ي الباحثة وضع خطة واضحة لضبط الصف أبر إن أهم الوظائف التي يجب على المعلم الحفاظ عليها 
م ومتى هو مطلوب منه ما منهمليعرف كل منذ بداية العام الدراسي كل من المعلم والتالميذ يسيروا عليها 
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دارة الصف إضوح منذ البداية واتباع خطة ثابتة يسهل ن الو أل ؛موالنتائج المترتبة على مخالفته وكيف يفعلونه
  .ويجنب الفوضى

 .المبادئ الواجب مراعاتها في اإلدارة الصفية 10
 االنتباه إلى كل ما يجري في الصف بغية تعر ف كيفية سير األمور.   1-11

 توفير جو المرح مع الحفاظ على الجدية المطلوبة. 2-11

 التي ال تخل بنظام الصف وتشيع الفوضى به مع االستمرار بمراقبة الصف. تجاهل المشكالت البسيطة 3-11

 التدخل الفوري لمعالجة المشكالت بطريقة لبقة. 1-11

 (.257-255، 2112عدم التهديد بعواقب الحقة عند معالجة المواقف والمبالغة في تلك المعالجة )بوز،  5-11

وعدم المبالغة في زم واللين في التعامل مع المواقف الصفية هو التنويع بين الح ءهم شيأن إثة حي الباأوبر 
  .معالجة المواقف الصفية

 .أنماط اإلدارة الصفية11
 هناك العديد من األنماط ولكل منها خصائصه وسنذكر منها األنماط األربعة اآلتية:

يه مستخدماا أساليب القسر ُيقاوم المعلم في هذا النمط أية محاولة للتغيير ويستبد برأ :النمط التسلطي 1-11
 (.28-27، 1996والقهر والتخويف بعيداا عن كل جانب إنساني )منسي، 

، معالجة مشاكل التالميذ بقسوة، تأنيب التالميذ لسلوكهم دون إذن منه هي: وأبرز سلوكيات المعلم في هذا النمط
عدم (، وكذلك 57-56، 1999)حمدان، التالميذ  التمييز في معاملةاألوامر والتعليمات على التالميذ، إمالء 

تحديد ما يجب أن يفعله التالميذ ومتى وأين وكيف يفعلوه )المقيد، رصة للتالميذ للتعبير عن آرائهم، إتاحة الف
2119 ،51.) 

ألنه يشيع أجواء الخوف والرعب في الصف وهذا يتناقض مع  ؛ي الباحثة إن هذا النمط أكثر األنماط سلبيةأوبر 
 لتربوية الحديثة.االتجاهات ا

ُيشارك المعلم في هذا النمط التالميذ بالمناقشة وتبادل الرأي، كما ُيتيح فرص متكافئة  :النمط الديمقراطي 1-11
  .(29-28، 1996على بعض )منسي،  بين التالميذ فال يحابي بعضهم
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وفق معالجة مشاكل التالميذ  التالميذ بإنسانية وتفهم حاجاتهم،معاملة  :وأبرز سلوكيات المعلم في هذا النمط 
نويع أساليب التعامل مع التالميذ، تنويع ت على التعبير عن آرائهم،ع التالميذ يشج، تالطرق النفسية الموجهة

شراك التالميذ إ(، وأيضاا 51-51، 1999ن، )حمدا اا ذاتيأنفسهم ضبط األنشطة التدريسية، تشجيع التالميذ على 
 (.53، 2119تالميذ وتقدير مشاعرهم )المقيد، احترام الفي اتخاذ القرارات، 

تطبيقه يصعب لكن  ،كونه يناسب التطورات التربوية الحالية ؛ي الباحثة هو النمط األكثر فعاليةأبر  النمط هذا إن
  .عداد التالميذ الكبيرة في الصف وضيق وقت الحصة الدرسيةأفي ضوء  حياناا أرض الواقع ويستحيل أعلى 

، 1996يترك المعلم الحرية الكاملة لتالميذه دون متابعتهم )منسي،  في هذا النمط وي:النمط الفوض 3-11
28 .) 

ة، سلوكيات التالميذ السلبي تجاهلالسماح للتالميذ بعمل ما يريدون، : وأبرز سلوكيات المعلم في هذا النمط هي
 التالميذ ذوو النزعات القيادية،ب تجن بإعطاء الدرس رغم الفوضى في الصف،االستمرار  التخطيط للتدريس، عدم
التوجيهات التي  إهمال ه خطة ثابتة يسير عليها في الدرس،ليس لدي طاء تعليمات متناقضة في وقت واحد،عإ

إعطاء الحرية الكاملة من االقتراحات، قليل تقديم قدر  (، باإلضافة إلى12-11، 1999يعطيها للتالميذ )حمدان، 
 (.51، 2119)المقيد، للتالميذ في اتخاذ القرارات 

ضبط الصف فيدخل الصف منتظراا انتهاء الحصة غير معلم الفوضوي ليس لديه أية فكرة عن وبرأي الباحثة إن ال
 . م الآبه بما سيقوم به من أعمال وكيف ستكون وهل ستحقق األهداف منها أ

عطائهم القليل يقوم هذا النمط على احترام التالميذ للمعلم ألنه أك النمط التقليدي: 4-11 بر سناا من تالميذه وا 
 (.31-29، 1996من الحرية دون مراعاة فرديتهم في المواقف )منسي، 

في معالجة  استخدام العقاب الجماعيمع التالميذ،  ةعالقرسمية ال: وأبرز سلوكيات المعلم في هذا النمط هي
، االلتزام بالكتاب الحصة الوقت انتهاء عند الدرس نهاءمشاكل التالميذ، المحافظة على شكل وترتيب الصف، إ

عطاء إقتصار على الصف في االالتعليم،  في والتكرار في الدرس والتفصيل نشطةأية أعدم تطبيق المقرر و 
 (. 15-8، 1999)حمدان،  الدروس

احترام  ألنه يكرس ؛سلبياا  نمطاا  تعتبره وال في إدارة الصف األفضلالنمط وبرأي الباحثة إن النمط التقليدي هو 
ه استخدامبالمعلم  رغبةباإلضافة إلى  ،األسهل واألنسب لتحقيق أهداف العملية التعليميةهو النمط التالميذ للمعلم و 
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نماط جديدة تتطلب منه بذل جهود كبيرة أويرفض قبول  في ضوء أعداد التالميذ الكبيرة ألنه ال زال يعتقد بفاعليته
  . قد ال يحقق فيها النجاح

 اإلدارة الصفية .مهارات11
 هناك عدة مهارات عامة لإلدارة الصفية أهمها:

مالحظة المعلم لكل ما يجري في الصف ولجميع التالميذ في صفه بدالا من أن يحصر تفاعله مع  1-12
 مجموعة من التالميذ.

 جري في الصف. تأدية عدة مهام في وقت واحد؛ فعندما يقوم المعلم بمهمة معينة عليه أن يبقى يقظاا لما ي 2-12

لدرس؛ فعلى المعلم أن ينو ع بطرائق التدريس ل التشويقعن طريق اإلثارة و تشجيع التالميذ على التعلم  3-12
 واألنشطة بشكل يجذب انتباه التالميذ واهتمامهم.

 مشاركة جميع التالميذ في عملية التعلم؛ بحيث يتوقع كل تلميذ أن توجه إليه األسئلة في أي وقت. 1-12

النقد اإليجابي للتالميذ؛ فعلى المعلم أن يوجه نقده لسلوك التالميذ غير المرغوب وليس للتالميذ أنفسهم  5-12
 (.511-199، 2111الذين قاموا بالسلوك وتقديم السلوك البديل المناسب )قطامي وآخرون، 

مع اللفظي وغير اللفظي  التواصلهي إمكانية ن يمتلكها المعلم أهم المهارات التي يجب أن إي الباحثة أوبر 
 .لى التمكن من المادة العلميةإضافة باإل ،من حركات ايمائية وتعابير وجهالتالميذ 

 .استراتيجيات إدارة الصف13

يقصد بها: اإلجراءات التي من خاللها ينم ي المعلم األنماط السلوكية المرغوبة، ويعد ل السلوك غير المناسب، 
يخلق جو اجتماعي في الصف يساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية )اللقاني، ويثري العالقات اإلنسانية، و 

 (. 16، 1996الجمل، 

الضبط تنوعت منظورات الباحثين االستراتيجية إلدارة الصف، وسأقتصر بالحديث بالتفصيل على استراتيجية لقد 
لنظام التي وضعها جاكوب كونين، والنظم االختيار التي وضعها وليم جالسر، واستراتيجية اإلدارة الجماعية واو 

 سون.تر وايفر يمياإلدارية الفعالة التي وضعها ا
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  بين الضبط واالختيار: Glasserاستراتيجية جالسر 1-13

نظرية الرقابة والضبط في الصف على أساس أن السلوك يحدث عن طريق ما نريده وليس استجابة لمثيرات تقوم 
المعلمون أن و عدم ارتباطها بحاجاتهم األساسية، الميذ لألعمال المدرسية يعود إلى خارجية، وأن ضعف دافعية الت

الرؤساء يستخدمون المكافأة والعقاب كإجبار خارجي للتلميذ لنوع السلوك المسالم، بينما يستخدم المعلمون القادة 
يع األعمال التي يشارك فيها المكافآت الذاتية الصريحة للتالميذ ويهتمون بإيجاد درجة عالية من الرضا في جم

 التالميذ.

جالسر عدم نجاح التالميذ إلى أن المدارس ليست على الصورة الموجودة في أذهانهم والتي تحقق فيها ويرجع  
حاجاتهم للمرح واالنتماء والحرية؛ مما يسبب لهم القلق والتوتر والمعاناة، لذا اقترح استخدام مدخل التعلم التعاوني، 

ى ضرورة إعادة بنية البيئة الصفية بغية إبقاء جميع التالميذ في حالة من االهتمام بالتعلم والمشاركة كما أكد عل
 فيه، كما أكد على ربط نظرية الرقابة بمنهجية العالج بالحقيقة. 

لفشل ثم غير نظريته هذه إلى نظرية االختيار لدعم العالقات اإلنسانية التي يحتاجها التلميذ للنجاح، ويرى أن ا
ننا مدفوعون لنشبع الحياة  الدراسي يعود إلى سيكولوجية المثير واالستجابة، فكل ما نفعله ما هو إال سلوك يختار وا 
ن الحاجة للحب واالنتماء تمثل متطلب أساسي للحاجات األخرى،  والحب واالنتماء والقوة والحرية والمرح، وا 

وعندما يسيطر اإلجبار والعقاب على العالقات فإنه يدم ر القدرة في فنظرية االختيار تمثل بديالا للرقابة الخارجية، 
ن عدم الترابط يمثل مصدراا أساسياا لكل  إيجاد الرضا عن هذه العالقات وال يحق ق ترابط األفراد مع بعضهم، وا 

 .(187 -171، 2111)حجي،  المشكالت اإلنسانية وعلى رأسها الفشل المدرسي ومشكالت األطفال األخرى

 في اإلدارة الجماعية والنظام:  Kouninاستراتيجية كونين  1-13

تناول كونين مهارات إدارة الصف، ورك ز فيها على تحليل طرق تعامل المعلم مع سوء سلوك التالميذ في المواقف 
ليس / صفاا بمدارس ابتدائية مختلفة أنه 81المختلفة، ووجد من تحليله لتسجيالت الفيديو عن التفاعالت داخل /

هناك فروق في استجابات المعلمين لسوء سلوك التالميذ في الصفوف ذات اإلدارة الجيدة عنها في تلك التي تدار 
بدرجة أقل جودة، ويعود ذلك إلى استخدام المعلمين مهارات إدارية جماعية تُقلل من حدة السلوك السيء في 

ؤثر على جميع التالميذ الذين يصدرون السلوك الصف، كما وجد أن طريقة إدارة المعلم للسلوك غير السوي ت
والذين ال يشاركونهم أفعالهم مباشرة والذين يشاهدون هذه األفعال، فالتالميذ يتعلمون المبادئ والمعايير من خالل 

 مالحظتهم لذوي السلوك غير المرغوب وما يبذله المعلم من جهود لمنع  السلوك السيء.

 ماعية لمنع حدوث مشكالت اإلدارة الصفية وحددها بما يلي:كما اهتم بمهارات اإلدارة الج 
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 وتعني أن يكون المعلم واعياا لسلوك التالميذ في جميع األوقات اإللمام بما يحدث في الصف :
 ها.تفاقمالمعلم قادراا على التوقع المبكر للمشاكل والتعامل معها قبل  مما يجعل

 مثل: التعامل مع السلوك السيء للتالميذ مع  في وقت واحد عدة أعمال: وتعني إدارة التخطي
 . الحرص على استمرار قيام اآلخرين بالمشاركة في التعليم

  :وتعني أن يؤدى العمل كوحدة واحدة مع تجنب التدخل والمقاطعة والبطء.التدفق 
 التركيز على الموضوع األساسي بدالا من االنشغال بتفاصيل معط لة للتعلم  : وتعنيالسالسة

، 2111)حجي،  متابعة األنشطة األكاديمية مع المحافظة على انتباه التالميذ ومشاركتهم أي؛
189- 191).  

 

في النظم اإلدارية الفعالة  on & OtherssEmmer & Evertسون وآخرون تر وايفر يميإستراتيجية ا 3-13 
 وقواعدها التنفيذية:  

معالجة المشكالت السلوكية للتالميذ عملية إدارية أن التدريس وضبط الصف و  سون وآخرونتر وايفر يمييرى ا
تتركز على اإللمام بما يدور في الصف في بداية السنة قبل أن تصبح السلوكيات غير المرغوبة أمراا عادياا 

لمساعدة التالميذ كيف من السنة الدراسية مفروضاا على الصف، وأن المديرين يكر سون الوقت في األسابيع األولى 
في صفوفهم ووضع المعايير الالزمة للتحكم في السلوك وبالتالي فإن المعلمين يعرفون ما يحتاجه يتصرفون 

 التالميذ ليتصرفوا في المواقف المختلفة.

 فرتسون إطاراا لعمل المعلم يتمثل بما يلي:يوقد م ا 

 ات للسلوك التخطيط وتحديد القواعد العامة للسلوك، واإلجراءات والحوافز للسلوك الجيد، والعقوب
 السيء.

 ة.سنعرض اإلجراءات والقواعد في بداية ال 

 .الحفاظ على النظام أثناء السنة من خالل إيقاف السلوك السيء واستخدام الحوافز باستمرار 

 فرتسون التعليمات األساسية لإلدارة وهي:يوقد اقترح ا

 الواضحة للسلوك  قواعد العمل في الصف بشكل يتوافق مع قواعد المدرسة وُيقدم األسس وضع
 السوي المتوقع للتالميذ وضرورته للعمل. 
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 :وضع اإلجراءات الالزمة للصف والتي ينبغي أن تركز على النواحي الهامة التالية 

 كيفية تحرك التالميذ بالصف واستخدامهم للمواد التعليمية مع المحافظة على كل ما حولهم. -أ

إلى الصف والخروج منه واستخدام دورات المياه منذ بداية العام د أساليب دخول التالميذ تحدي -ب
 الدراسي.

 .الدرستحديد اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء -ج

 الفوضى.  إثارةمشاركة التالميذ في األعمال الروتينية دون -ه

 تنمية إدارة تعلم التالميذ الذاتية. -و

 في الواجبات المطلوبة منه واتباعه لإلجراءات  مشاركتهمدى سلوك التلميذ أثناء التدريس و  مراقبة
 باستمرار لدفع العمل وتدعيمه. وتعزيزهالمطلوبة منه 

  إلزام التلميذ بقواعد إحضار األدوات المدرسية والجلوس  وهذا يتطلبإدارة السلوك غير المالئم
كم في المقعد المخصص واإلنصات للمعلم والمحافظة على نظافة الصف والنظام فيه للتح

 .(215-191، 2111بالسلوك ومنع حدوث المشكالت )حجي، 

 . كيفية إدارة المعلم للصف14

 يتمثل دور المعلم في إدارة الصف بما يلي:

لصف وتنظيم جلوس التالميذ في األماكن المخصصة ثم ى الإإدارة بدء الحصة: وتشمل دخول المعلم  1-11
 تهيئتهم لبدء الدرس.

ية: وتتعلق باختيار طريقة التدريس المناسبة للمادة والتي تستثير اهتمامهم وتراعي أيضاا إدارة المادة الدراس 2-11
 خبراتهم السابقة وتضمن االنتقال من فقرة ألخرى بسهولة.

إدارة سلوك التالميذ: عن طريق تطوير عالقات إيجابية مع التالميذ يتعر ف المعلم من خاللها اهتماماتهم  3-11
مل مع التالميذ مع التركيز ت ذاته تعمل على تحقيق التوازن بين الحزم والود، والعدل في التعاوميولهم؛ وفي الوق

 تطويرها. و اإليجابية التالميذ جوانب على 
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إنهاء الحصة: وتشمل أن ينهي المعلم العمل بنشاط يلخص النقاط الرئيسية ويطرح أسئلة يختبر فيها إدارة  1-11
 (.195-185، 2111نظم خروج التالميذ من الصف )قطامي وآخرون، استيعاب التالميذ للمادة، وي

 . مشكالت اإلدارة الصفية12 

 تتنوع مشكالت اإلدارة الصفية، ونذكر منها:

 :أواًل: مشكالت تتعلق بالمعلم

 فمعظم برامج التدريب هي انعكاس لبرامج اإلعداد قبل الخدمة التدريب الشكلي للمعلم أثناء الخدمة :
جات المعلمين، تقوم على تحديث معلومات المعلمين نظرياا وفق أسلوب المحاضرات دون ال تلبي حا

(، كما أنها تفتقر إلى إطار مفاهيمي 118، 2113االهتمام بنمو المعلمين مهنياا وعملياا )بشارة، 
 (. 63، 1997واضح، باإلضافة إلى عدم مناسبة مكان وزمان الدورات للمعلمين المتدربين )راشد، 

ما تمتد  صورية ال تحقق الفائدة المرجوة منها وغالباا  ن الدورات التدريبية تكون غالباا أ ي الباحثةأر وب
عليها  لقاء من قبل موجهين يكونون قد اطلعوا مسبقاا بطريقة اإل يام تقدم المعلومات نظرياا ألستة 
  .نظرياا 

 الثقة بين المعلم والتلميذ إذ يقول فالقصور في استخدام الوسائل يفقد  :الوسائل واإلمكانات المتاحة
المعلم كالماا ال يرى له أثر، كما يحتاج التلميذ للكثير من الوقت والجهد ليفهم ما يلقيه المعلم من 

(، وهذا 111 -112، 1999رشيدي، المعلومات، وهنا تصبح عمليات اإلدارة أمراا في بالغ الصعوبة)
وراا كبيراا في العملية التعليمية في عصر التقدم العلمي ما أشارت إليه كوجك وآخرون أن لإلمكانات د

ن قلتها يؤدي  آثار سلبية عليها السيما أن الكثير منها غير معروف للمعلمين أو ى لإوالتكنولوجي وا 
 .(85، 2118غير متوفر في المدارس)كوجك وآخرون، 

 ؛المتوفرة استخدام الوسائلفي وقلة  الحديثة الوسائل ريتوف في كبيراا  ن هناك قصوراا أي الباحثة أبر 
عداد أعدم توفر الميزانية الكافية للتربية لتوفير وسائل حديثة تكفي المدارس وبالتالي ى لإويعود ذلك 

لى الحرص الزائد من قبل إباإلضافة  ،غرافي في محافظة حلبو التالميذ المتزايدة بسبب التزايد الديم
للمساءلة في حال تعطلها ونقص المعرفة الكافية  تجنباا  ؛المسؤولين عن الوسائل على الحفاظ عليها

 .بهاباستخدامها وعدم توفر فني متخصص 
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 .ثانيًا: مشكالت تتعلق بالتالميذ

 :بأنه من األبحاث والدراسات عنه، فيعرف وهو من أكثر المشكالت شيوعاا لذلك هناك الكثير  العدوان
بأنه السلوك الذي يلحق  كما يعرف(، 51، 1999السلوك الذي يصدر بقصد إيذاء اآلخرين )مختار، 

(، في حين تعرفه موسوعة علم 21، 1996)أبو قورة، األذى باآلخرين بشكل مباشر أو غير مباشر
النفس والتحليل النفسي السلوك العدواني الوارد في أبو رياح بأنه كل فعل يتسم بالعدائية ويهدف للهدم 

ما يعرفه الرواشدة بأنه سلوك يقصد به إيذاء اآلخرين مادياا أو (، بين31، 2116)أبو رياح،  والتدمير
(، ويرتبط العدوان بالعنف فهو يعني االستخدام العمدي للقوة البدنية 1653، 2111لفظياا )الرواشدة، 

(، ويتمثل العدوان في الصف بسلوك يقوم به أحد 11، 2111ضد شخص أو شيء ما )العيسوي، 
ية التالميذ كالضرب والعض والرفس والبصاق والقذف باأللفاظ )عبد العزيز، التالميذ ليحدث األذى لبق

الخنق والعرقلة، والشتم واأللفاظ غير المؤدبة ومضايقة بيتمثل العدوان كما (، 191، 2111عطيوي، 
أسباب نفسية تكوينية أو أسباب ى لإ(، ويعود العدوان 36، 1121الزمالء وأخذ حاجاتهم )الضيدان، 

 -321، 1999جتماعية وأسباب صحية وعضوية وأسباب تعود للبيئة المدرسية )مهنا، أسرية وا
327.) 

بين تالميذ هذه المرحلة من خالل ممارستها  كثر المشكالت شيوعاا أن العدوان من إي الباحثة أوبر 
لعدواني بية الوالدية التي تنمي السلوك ار نماط التألى إبشكل كبير  ويعود ذلك ،العملية لمهنة التعليم

  .وتشجعهم على ممارسته بنائهمأعند 

صراره على تنفيذ م مخالفة النظام: أثاث الصف ا يريد، وتخريب لممتلكات و وتتمثل في عناد التلميذ وا 
 (.235، 2111وعدم طاعة األوامر والتمرد عليها )حجي، 

عالم عن التالميذ ئل اإلضافة الى ما تبثه وسالى نمط التربية الوالدية باإلإي الباحثة أويعود ذلك بر 
من وعي تالميذ هذه المرحلة بالتمييز بين ما هو جيد وما هو سيء  قلةالمخالفين لقواعد الصف و 

  .بين البرامج المعروضة عليهم لعدم امتالكهم وذويهم للوعي الناقد لهذه الصور

 مفاهيم المادة : ويتمثل بتشتت ذهن التلميذ وعدم تركيزه وعدم تمثله لموضوعات و عدم االنتباه
الدراسية، بسبب عدم القدرة على استبعاد المفاهيم واألفكار غير المناسبة وغير المرتبطة بالمادة والتي 

 (.312-339، 1999أسباب أسرية وأسباب نفسية )مهنا، ى لإتعرقل عملية االنتباه، ويعود 
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حيث أنها بيئة مملة تفتقر الميذ عدم جاذبية البيئة الصفية والمدرسية للتى لإلباحثة يعود ذلك اي أوبر 
والتي تكون مليئة بجميع أنواع المثيرات الجاذبة  ؛لمثيرات الحسية بخالف البيئة خارج المدرسةى الإ

سلوب التعليم التقليدي الذي يقوم على اإللقاء والذي ما زالت مدارسنا تعاني منه أباإلضافة إلى  ،لهم
  .لتعليم التفاعليى الإرغم الجهود الكبيرة المبذولة للتحول 

 :ويقصد به عدم القدرة على الضبط وعدم االتزان االنفعالي، ويتمثل بميل التلميذ للحركة   فرط النشاط
حداث  لى اللعب بطريقة متواصلة تهورية وميله إلحداث الضجيج عن طريق الصراخ وا  الزائدة وا 

ما يؤدي إلى زعزعة االستقرار الشغب وميله نحو المشاكسة والتكسير وافتعال الفوضى في الصف م
(، ويظهر بصعوبة في االستقرار بمكان واحد مدة طويلة وضعف 379، 1999في الصف )مهنا، 

(، ويأخذ أحد 31 -31، 2111القدرة على التركيز وينتشر بين الذكور أكثر من اإلناث )بكار، 
الزمالء، وعدم االمتثال األشكال التالية: المشي في الصف، إحداث الفوضى والشغب، والتحدث إلى 

للتعليمات، مغادرة الصف وتغيير أماكن الجلوس بدون إذن المعلم، سرقة ممتلكات زمالئه، الضحك 
 (. 181، 2111في الصف )يحيى، 

حيث يكونوا مفعمين  ؛يعود ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية لتالميذ الحلقة األولى وبرأي الباحثة
  .لعب والمرح في الوقت الذي ُيطلب منهم أن يلزموا الصمت والهدوءبالحركة ولديهم طاقات كبيرة ل

 :ويقصد به انخفاض نسبة التحصيل دون المستوى العادي بسبب العجز عن  التأخر الدراسي
، 1131)العصيمي،  عوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعاليةى لإاستيعاب المقرر، ويعود 

كتساب المفاهيم التي تعرض على التالميذ والتي تتناسب مع عمرهم (، ويتمثل بعجز التلميذ عن ا38
والصف الذي ينتمون إليه، أي عدم تمثل المواد الدراسية رغم قدرة التلميذ المحدودة في استرجاع 
المعلومات مباشرة وبشكل تلقائي لكن هذه المعلومات تتعرض للنسيان والتالشي، وقد يكون عاماا في 

ة مما يتوجب على التلميذ إعادة الصف عدة مرات وتنتهي بالتسرب أو يكون جزئياا كل المواد الدراسي
 (.356 -355، 1999صف أعلى لكن بصعوبة ظاهرة )مهنا، ى لإفي بعض المواد فينتقل 

لمنتظر عدم االهتمام بالتحصيل العلمي للفرد بسبب تدني العائد المادي اى ليرجع ذلك إوبرأي الباحثة 
 ترتبط بالحياة الواقعية للتلميذ ، باإلضافة إلى أن معظم المعلومات تُقدم نظرياا واللممن الشخص المتع

 .فتتعرض للنسيان بسرعة
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 ثالثًا: مشكالت تتعلق بالبيئة الصفية والمدرسية

  :تشير كوجك وآخرون أن الصفوف تتكدس بالتالميذ نتيجة توزيع التالميذ على عدد ازدحام الصفوف
أو أكثر، مما يؤدي إلى الكثير من  /11/في كل صف دراسي بحيث يصل إلى محدد من الصفوف 

لى آثار مدمرة على تعليم ومستقبل التالميذ )كوجك وآخرون،  (، فال شك أن 83، 2118المشكالت وا 
التالميذ يلتحقون بالمدرسة في نفس العمر لكنهم مختلفين ال يتعلمون بنفس السرعة وال بنفس المستوى 

(، فمع التزايد 161-161، 2116)بركات،  ر لتعليم أكثر من مستوى في الصفوالمعلم مضط
السكاني الكبير اكتظت الصفوف بالتالميذ، وهنا أصبح المعلم أمام هذه الكثافة مجهد كثيراا فهناك 

(، مما يؤدي إلى 212، 1995)مرسي،  دقيقة لدرس يجب أن يشرح لهذه الحشود من التالميذ /15/
ؤ الفرص التعليمية بين التالميذ وعدم قدرة المعلم على الكشف عن الفروق الفردية عدم تحقيق تكاف

 (.131، 1999رشيدي، ال)  بين التالميذ والتعرف على مواهبهم وتنميتها

وبرأي الباحثة السبب األساسي هو المسألة الديموغرافية والتزايد الهائل ألعداد المواليد سنوياا في حين 
لزاميته.أن عدد المدارس يب  قى ثابتاا تقريباا وبسبب مجانية التعليم وا 

 بما أن اإلدارة الصفية ترتبط باإلدارة المدرسية تنعكس أحوالها إيجاباا أو سلباا على اإلدارة المدرسية :
اإلدارة الصفية، إذ يعاني الكثير من المعلمين من مشكالت أنماط اإلدارة المدرسية التقليدية عند 

 (.119-116، 1999رشيدي، اليسية حديثة لم تكن تستخدم من قبل )تطبيق أساليب تدر 

يعود ذلك إلى تحيز المدراء لبعض المعلمين ألسباب شخصية والجهل بكيفية بممارسة وبرأي الباحثة 
  .دارة لكونهم غير مؤهلين في االدارةاإل
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 الفصل الرابع: التطبيق العملي
 

 88-57 الفصل الرابع: التطبيق العملي
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 59 مناقشة النتائج وتفسيرها-3
 87 اقتراحات وتوصيات-1
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 التطبيق الميداني  -1
(، وقامت بتوزيع االستبانة على المعلمين 1ذهبت الباحثة إلى المدارس الموضحة في الجدول رقم )

لمعلمات، ولقد القت مساعدة كبيرة من الجهاز اإلداري )المديرين(، ولكن المشكلة كانت من قبل بعض وا
المعلمين الذين أحجموا عن ملء االستبانة خوفاا من أن يظهروا بالموقف الذي يدينهم ويظهر ضعفهم وقصر 

دون تقييم المعلم، على حين القت إمكاناتهم حتى قامت الباحثة بشرح كيفية االستفادة منها للبحث العلمي فقط 
قبوالا كبيراا من البعض اآلخر بأن هذه المشكالت جوهرية تمثل واقع معاناتهم، بينما قام بعض المعلمين بملء 

/ 211االستبانات عشوائياا، لذا قامت الباحثة باستبعاد هذه االستبانات وكان حصيلة االستبانات التي استعادتها /
 استبانة. 

جراء المالحظة بنفسها على عينة جزئية بلغت /ثم قامت ا / 21لباحثة بإحضار بطاقات المالحظة وا 
معلم ومعلمة من العينة التي وزعت عليها االستبانة مسبقاا لمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق في مشكالت إدارة 

 الصف وفق نمط اإلدارة الصفية المتبع من قبل المعلم.  

 خدمة المعالجة اإلحصائية المست-1
قامت الباحثة باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية: المتوسط الحسابي، التكرارات، النسب المئوية، 

 ( أحادي االتجاه من خالل البرنامج اإلحصائي المعروف(ANOVA( للفروق، اختبار تحليل التباين (Tاختبار 
(SPSS) :وظهرت النتائج كاآلتي ،  
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 فسيرهاالنتائج وت مناقشة-3
 أواًل: مناقشة األسئلة.

 : األول سؤالال مناقشة-1
 ما أنماط اإلدارة الصفية التي يتبعها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي؟ 

الدرجات لكل معلم على مجموع حساب تفريغ بيانات بطاقات المالحظة، و تم  ،السؤالهذا  نلإلجابة ع
تبعاا  لمعرفة النمط السائد في اإلدارة الصفيةوترتيب المتوسطات تنازلياا  له ثم أخذ المتوسط الحسابي ،نمطكل 

 يوضح ذلك: (8رقم ) والجدول ،ى النمط الذي حصل على أعلى متوسطلإ
 ( أنماط اإلدارة الصفية المتبعة8رقم )جدول 

 المتوسط الحسابي مجموع الدرجات المجال
 37.1 718 األول )التقليدي(
 18.15 369 ي(الثاني )الفوضو 

 15.55 311 الثالث )التسلطي(
 11.8 236 الرابع)الديمقراطي(

 
على النحو ( أن المتوسط الحسابي لألنماط األربعة يتدرج على الترتيب 8نالحظ من الجدول رقم )

النمط ( ثم 15.55التسلطي )النمط ( ثم 18.15الفوضوي )النمط ( ثم 37.1) : النمط التقليدياآلتي
، وقد تم إدراج المعلمين في كل نمط وفق أعلى مجموع للدرجات التي حصلوا عليها في كل (11.8) يالديمقراط

/ 3/ معلمين تسلطيين، /1/ معلمين فوضويين، /6/ معلمين تقليديين، /7نمط وكانت على النحو اآلتي: /
 .معلمين ديمقراطيين

تعلموه خوفاا من  ين بالمحافظة على مارغبة المعلمولعل شيوع النمط التقليدي في اإلدارة يعود إلى  
يجنب المعلم الكثير من نمط في التجديد، باإلضافة إلى أنه  الرغبة في بذل أي مجهود ضعفو  التغيير

فضالا عن قلة إتقان المعلمين الستخدام التقنيات التعليمية وصعوبة ، التحضير لتقديم خبرة تعليمية تفاعلية
ثة في ضوء األعداد الكبيرة للتالميذ في الصف؛ كما أنه يساعد على تكريس تطبيق الطرائق التفاعلية الحدي

احترام التلميذ للمعلم؛ وهذا ما يبرر سيادة النمط التقليدي في اإلدارة ألنه األنسب للمعلم في ظل الظروف التي 
 يمر بها. 
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 :سؤال الثانيال مناقشة-1

  ؟المعلمب المتعلقة األساسيمن مرحلة التعليم األولى  معلمي الحلقةتواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما  
والنسب المئوية لخيار موافق بشدة حساب التكرارات بهذا التساؤل  نلإلجابة ع قامت الباحثة 

لمشكالت ى الإلتشير من االستبانة ثم ترتيبها تنازلياا ة بهذا المجال تعلقالستجابات المعلمين حول الفقرات الم
 :(9)الجدول رقم ، كما هي مبينة في ي هذا المجالاألكثر شيوعاا ف

 ( تكرارات إجابات المعلمين عن بنود مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم ونسبها المئوية2جدول رقم )
 النسب المئوية راتالتكرا مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم الرقم
 % 79.5 159 منهاج قلة مناسبة إعدادي األكاديمي مع المادة العلمية لل  .1
 % 78.5 157 ضعف قدرتي على استخدام الطرائق التدريسية الحديثة  .2
 % 77.5 155 قلة خبرتي في التعامل مع تالميذ الحلقة األولى  .3
 % 76.5 153 ضعف قدرتي على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة  .1
 % 71 118 شكلية الدورات التدريبية والتأهيلية   .5
 % 72.5 115 القائمين على الدورات التدريبية   ضعف تأهيل  .6
 % 72 111 صعوبة الحصول على الوسائل التعليمية الالزمة للدرس  .7
 % 71.5 113 قلة مناسبة دخلي المادي مع الجهود التعليمية    .8
 % 68.5 137 حاجتي ألعمال إضافية لتغطية متطلباتي المادية  .9

 % 67 131 تأخير تسليم الراتب بداية كل شهر   .11
 % 66.5 133 صعوبة مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ أثناء تدريس المنهاج  .11
 % 66 132 نقص مهاراتي في تكييف المنهاج لمراعاة ميول التالميذ   .12
 % 65 131 صعوبة وغموض محتويات الكتب التعليمية بالنسبة إلي  .13
 % 61 128 خراجها صعوبة التعامل مع التنوع في إعداد الكتب المدرسية وا    .11
 % 61 122 افتقار دليل المعلم )إن وجد( للحلول عن أسئلة الدرس  .15
 % 61 121 صعوبة الحصول على دليل المعلم   .16
 % 59 118 قلة خبراتي في تنويع طرائق التدريس   .17
 % 57 111  إتباع الطرائق التقليدية واإللقائية في التعليم   .18
 % 51.5 119 ليوم الواحدزيادة عدد الحصص التدريسية في ا  .19
 % 51 118 تنوع المواد التي أقوم بتدريسها  .21
 % 53.5 117 روتين العملية التعليمية   .21
 % 53 116  بعد المدرسة عن مكان سكني   .22
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المتعلقة بالمعلم وفق الترتيب التنازلي أن أكثر المشكالت شيوعاا تبين ( 9الجدول رقم )خالل من 
 :هيئوية لتكراراتها ونسبها الم

 (.%79.5ونسبتها المئوية  159ضعف اإلعداد األكاديمي في مجال تدريس المنهاج )تكرارها  -1

وقد يعود ذلك إلى صعوبة المناهج الجديدة، إذ تحتوي هذه المناهج على بعض المفاهيم التي لم يتطرق     
المعلم في توضيحها، وقلة للمعلم؛ فضالا عن قصور دليل )المعارف والمعلومات( لها اإلعداد األكاديمي 

 مواكبة المعلمين للمستجدات العلمية من خالل التعلم الذاتي.

 (.%78.5ونسبتها المئوية  157صعوبة تطبيق الطرائق التدريسية الحديثة )تكرارها  -2

يم؛ وقد يرجع ذلك إلى قلة إلمام المعلمين الكافي بطرائق التدريس الحديثة في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقو   
باإلضافة إلى أن تطبيق الطرائق التفاعلية يحتاج إلى أعداد قليلة من التالميذ وبيئة صفية مرنة قابلة للتغير 

 تتناسب مع هذه الطرائق.

 (.%77.5ونسبتها المئوية  155صعوبة التعامل مع تالميذ الحلقة األولى )تكرارها   -3

ومشكالتهم في هذه المرحلة، باإلضافة إلى تأثير أسلوب وهذا يعود إلى الجهل بكيفية التعامل مع التالميذ    
 التربية الوالدية على طريقة تعامل التالميذ مع المعلم.

 (.%76.5ونسبتها المئوية  153صعوبة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة )تكرارها  -1

فمعظم المعلمين حتى اآلن  ولعل ذلك يعود إلى قلة خبرة المعلمين في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة؛  
يجهلون استخدام الحاسب وغيره من التقنيات التعليمية الحديثة، باإلضافة إلى قلة استخدام الوسائل المتوفرة 
في المدارس؛ بسبب الحرص الزائد عليها من قبل المسؤولين عنها، وعدم رغبتهم بإعارتها وتشغيلها، 

ئل على الدروس التي يشرف عليها الموجهين، وأيضاا عدم وجود العديد من المعلمين للوسا واقتصار استخدام
لوسائل، وتتفق هذه النتيجة فني مختص في الوسائل التعليمية في المدرسة يساعد المعلم في استخدام ا

 .(2117: )اللهواني، ودراسة

 (.%71ونسبتها المئوية  118صورية الدورات التدريبية التي تقام لتطوير المعلمين )تكرارها  -5

وربما يعود ذلك إلى أن الدورات تقد م المعلومات إلى المعلمين نظرياا عن طريق اإللقاء بعيداا عن أي     
تطبيق عملي، باإلضافة إلى أن مدة الدورة المحددة بأسبوع واحد بناءا على نتائج المقابلة التي أجرتها الباحثة 

 مات الحديثة عن الطرائق والوسائل التعليمية. مع المعلمين؛ وهي غير كافية لتزويد المعلمين بالمعلو 

ن كانت بدرجات أقل إذ تراوحت نسبها بين ) -6 - %72.5هناك مشكالت أخرى يعاني منها المعلم، وا 
 ( إال أنها شائعة بين المعلمين وبشكل جماعي مثل:59%

  .عدم التأهيل الكافي للقائمين على الدورات 
 (.2111مية المناسبة، وهذه النتيجة تتفق ودراسة )العبادي، صعوبة حصول المعلم على الوسائل التعلي 
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 عساف ة قلة دخل المعلم، وحاجته لعمل إضافي مع مهنة التعليم لتلبية احتياجاته، وهذه النتيجة تتفق ودراس(
 (. 2117وعساف، 

 .صعوبة مراعاة الفروق الفردية وميول التالميذ في المنهاج 

  .صعوبة المحتوى 
 د الكتب. سوء إعدا 

 .افتقار دليل الكتب للحلول عن تمارين وأسئلة الدرس 
 .صعوبة الحصول على دليل الكتب 

 ( هي:  %57-%53وأقل المشكالت التي واجهت المعلم في هذا المجال )وتراوحت نسبها بين 
 وعدم التنويع في طرائق التدريس إتباع المعلم الطرائق اإللقائية . 
 لحصص، والتنوع في المواد التي يد رسها، وهذه النتيجة تتفق ودراسات: )العبادي، إرهاق المعلم بالكثير من ا

 (.2111(، )السكني، 2119(، )المقيد، 2111
  .روتين العمل التعليمي 
  .بعد المدرسة عن مكان سكن المعلم 

مدارس  ويمكن أن يرجع ذلك إلى كثافة الصفوف، ضخامة المنهاج، قلة أعداد المعلمين وعدم تعيينهم في 
قريبة من مكان سكنهم، مما ال يتيح للمعلم التجديد والتنويع في العملية التعليمية واالقتصار على التعليم 

 بالطريقة التقليدية.
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 :سؤال الثالثال مناقشة-3

 ؟يذالتالمب المتعلقة األساسيمن مرحلة التعليم األولى معلمي الحلقة تواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما
والنسب المئوية لخيار موافق بشدة حساب التكرارات ، قامت الباحثة باألكثر شيوعاا  لتعر ف المشكالت

( يبين 11رقم )والجدول  من االستبانة، وترتيبها تنازلياا،ة بهذا المجال تعلقالستجابات المعلمين حول الفقرات الم
 ذلك:

 كالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ ونسبها المئوية( تكرارات إجابات المعلمين عن بنود مش10جدول رقم )
 النسب المئوية التكرارات مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ الرقم
 % 58 116 يخرق التالميذ قواعد االنضباط الصفي  .1
 % 57 111 يتصرف التالميذ بقلة احترام مع المعلم  .2
 % 56.5 113 يبدي التالميذ نشاطاا مفرطاا   .3
 % 56 112 شتت انتباه التالميذ للدرس يت  .1
 % 55.5 111 يعتدي التلميذ على زمالئه  .5
 % 55 111 يخرب التلميذ الممتلكات الصفية  .6
 % 51.5 119 يعمل التالميذ بسلوك السرقة  .7
 % 51 118 يتبع التلميذ سلوك الغش والكذب  .8
 % 52.5 115 يبدي التالميذ الملل من الدراسة  .9

 % 52 111 تحصيالا دراسياا ضعيفاا يحقق التالميذ   .11
 % 51 112   يتسرب التالميذ من الدوام  .11
 % 51 111 يتأخر التالميذ في الحضور للصف عن الوقت المحدد  .12

 
المتعلقة بالتالميذ بناء على تكراراتها ونسبها  ( أن أكثر المشكالت شيوعاا 11الجدول رقم )يتبين في 

  هي:المئوية 
(، وهذه النتيجة تتفق %58ونسبتها المئوية  116ي )تكرارها بقوانين االنضباط الصف عدم التزام التالميذ-1

 .(1993 اوجلتري، جرينلي،) (،2112(، )أحمد وآخرون، 2119ودراسات: )بركات، 
 (.%57ونسبتها المئوية  111قلة احترام التالميذ للمعلم في الصف )تكرارها -2
(، وهذه النتيجة تتفق ودراسة )أبو مصطفى، %56.5تها المئوية ونسب 113فرط نشاط التالميذ )تكرارها -3

2116.) 
)حمد اهلل،  :(، وهذه النتيجة تتفق ودراسات كل من%56ونسبتها المئوية  112تشتت انتباه التالميذ )تكرارها -1

 (.1993 اوجلتري، جرينلي،) (،2116( )أبو مصطفى، 2115
(، )سعادة، 2115(، وهذه النتيجة تتفق ودراسات: )حمد اهلل، %55.5ونسبتها المئوية  111العدوان )تكرارها -5

 (.2119(، )أبو مصطفى، 2112أبو زيادة، زامل، 
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وبرأي الباحثة يعود ذلك إلى ضعف شخصية المعلم، وتدني مكانته وهيبته في الصف، وعدم امتالكه      
لى عدم وجود قوانين رادعة لهم، كما أن الصالحيات لمعاقبة التالميذ ذوي السلوك غير المرغوب، باإلضافة إ

تشجع  الصففي التالميذ المشاغبين وما يبثون من الفكاهة والحيوية  وسائل اإلعالم عن الصورة التي تعرضها
التالميذ على عدم االلتزام باالنضباط في الصف،  باإلضافة إلى نمط التربية الذي يتبعه أولياء أمور التالميذ 

ائهم على التطاول في أثناء التحدث مع المعلم، وأيضاا يرجع ذلك إلى روتين العملية حيث يشجع األهل أبن
التعليمية بسبب اعتماد المعلم الطرائق اإللقائية بعيداا عن استخدام أي نشاط أو وسيلة تلفت انتباه التالميذ للدرس، 

 في الوقت الذي يعج فيه العالم خارج الصف بجميع أنواع المثيرات.
 مشكالت سلوكية أخرى شائعة بين التالميذ تعوق إدارة المعلم لصفه وتأخذ الكثير من وقت الدرس، مثل: هناك -6

 .تخريب ممتلكات الصف 
 .السرقة 
  .الغش والكذب 

ن أقل مشكالت التالميذ التي يواجهها المعلم تراوحت نسبها بين )  (:%51-%52.5وا 
 (.2115د اهلل، الملل من الدراسة، وهذه النتيجة تتفق ودراسة )حم 
  ،(، 2112تدني مستوى تحصيل التالميذ الدراسي، وتتفق هذه النتيجة ودراسات كل من )عليمات

 (.2119(، )المقيد، 2117(، )اللهواني، 2112)سعادة، أبو زيادة، زامل، 
 .التسرب من المدرسة 
 .التأخر في الحضور إلى الصف  

م توفر ما يجذب التالميذ إلى الحضور إلى المدرسة وبالتالي ولعل ذلك يعود إلى روتين العملية التعليمية وعد
  ارتفاع مستوى التحصيل.
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 :سؤال الرابعال مناقشة-4

البيئة ب المتعلقة األساسيمن مرحلة التعليم األولى معلمي الحلقة تواجه الصف التي  إدارةمشكالت  ما
 والمدرسية؟ الصفية

ة بهذا تعلقالستجابات المعلمين حول الفقرات الملخيار موافق بشدة  والنسب المئويةتم حساب التكرارات 
األكثر  ى مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسيةلإلتشير من االستبانة، وترتيبها تنازلياا المجال 
 :(11) الجدول رقمكما هي موضحة في  ،شيوعاا 

 مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية ونسبها المئوية ( تكرارات إجابات المعلمين عن بنود11جدول رقم)

 
بناءا على  المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية( أن أكثر المشكالت شيوعاا 11من الجدول رقم )نالحظ 

 : هيتكراراتها ونسبها المئوية 
(، وهذه النتيجة تتفق ودراسات: %58ونسبتها المئوية  116زيادة عدد التالميذ في الصف )تكرارها  .1

 (.2119)المقيد،  (،2117(، )اللهواني، 2111)العبادي،
(، وهذه النتيجة تتفق ودراسة )اللهواني، %55.5ونسبتها المئوية  111)تكرارها  مة غرفة الصفءمال قلة .2

2117.) 

(، وهذه النتيجة تتفق ودراسات: )عليمات، %55ونسبتها المئوية  111نقص الوسائل الحديثة )تكرارها  .3
 .(2117(، )العتيبي، 2117(، )اللهواني،2112

 النسب المئوية التكرارات مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية الرقم
 %58 116 يضم الصف أعداداا كبيرة من التالميذ  .1
 %55.5 111 ُترتب غرفة الصف بشكل ال يساعد على تطبيق الطرائق التفاعلية   .2
 %55 111 تفتقر المدرسة للوسائل الحديثة   .3
 %51 118 يتعامل المدير معي بمزاجية  .1
 %53.5 117 يقتصر دور الموجه التربوي على النقد   .5
 %53 116 كمية الوسائل التعليمية قليلة مقارنة مع أعداد التالميذ في الصف  .6
 %52.5 115 غرفة الصف، النظافة...(سوء البيئة المادية للصف )اإلضاءة، التهوية، حجم   .7
 %52 111 وقت الحصة ال يتيح تطبيق الطرائق الحديثة  .8
 %51.5 113 يطبق المدير القوانين بحرفية   .9

 %51 112 يكلفني المدير بأعمال إدارية إضافية  .11
 %51.5 111 يقصر أمين المكتبة في عمله   .11
 %51 111 يوكل أمين السر مهامه المتعلقة بتالميذ صفي إلي    .12
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يمكن أن يرجع ذلك إلى الكثافة السكانية، وعدم االلتزام بسياسة تحديد النسل؛ مما يجبر اإلدارة و      
لزاميته، وبالتالي توزيعهم على الصفوف  المدرسية على قبول أعداد كبيرة من التالميذ في ظل مجانية التعليم وا 

مقاعد والتالميذ، مما يحول دون قدرة المتاحة، وهذا ينعكس سلباا على البيئة المادية للصف فيكتظ الصف بال
أن المناهج المستخدمة حالياا المعلم على التحوير والتغيير فيها بشكل يخدم أهدافه التعليمية، باإلضافة إلى 

 .تتطلب وسائل حديثة وتقنيات تفتقر إليها معظم المدارس
 (.%51ونسبتها المئوية  118مزاجية المدير في التعامل مع المعلمين )تكرارها  .1
 (.%53.5ونسبتها المئوية  117 تكرارهااقتصار دور الموجه التربوي على النقد ) .5
تعيين المديرين والموجهين من المعلمين أنفسهم، وهذا ما يجعل اإلدارة ويعود ذلك برأي الباحثة إلى    

ير مؤهلين في المدرسية عشوائية تقوم على االرتجال، ويقصر التوجيه على النقد وتصيد األخطاء؛ كونهم غ
 المجال الذي يعملون به. 

 وهناك مشكالت أخرى مثل: 
 ،(.2117وهذه النتيجة تتفق ودراسة )اللهواني،  عدم مناسبة الوسائل ألعداد التالميذ الهائلة 
  للصف.سوء البيئة المادية 
 قصر وقت الحصة. 

 ( مثل:%51-%51.5بين ) باإلضافة إلى مشكالت تعوق المعلم في إدارة الصف بدرجات أقل تراوحت     
 ،(.2117وهذه النتيجة تتفق ودراسة )العتيبي، بيروقراطية اإلدارة 
 .تكليف المعلم بأعمال إدارية إضافية 
 .تقصير أمين المكتبة وأمين السر في أداء أعمالهم 

لتحيز في ولعل ذلك يعود إلى مزاجية المدير، وعدم وجود ضوابط له في اإلدارة، وتدخل الجانب الشخصي وا     
 التعامل مع المعلمين.
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 مناقشة الفرضياتثانيًا: 
المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 0.02عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائيًا يس هناك ل .1

 يمكن أن تعزى إلى المتغيرات اآلتية:
 .: جنس المعلم )ذكور، إناث(1-1

لتعرف الفروق بين عليها ( t) انات وفق تطبيق اختبارتمت معالجة البيللتأكد من صحة الفرضية، 
درجات الذكور واإلناث في مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم، وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول 

 (:12رقم )
 المعلم جنس متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت في t اختبار( 11جدول رقم )

 
 المتغير/الجنس

 
 عددال

 

 
 المتوسط الحسابي

 
 االنحراف المعياري

 
 درجة الحرية

 
T 
 

 
 مستوى الداللة

 
 الداللة

  7.07 61.65 49 ذكور
198 22.52 0.000 

 
 7.25 88.34 151 إناث دال

 

بالمعلم  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروق ( أن هناك12رقم )نالحظ من الجدول 
ناث، وخصوصاا صعوبة المنهاج، تطبيق إلا ، وهذه المشكالت تكون بدرجات أكبر عندالمعلم وفق متغير جنس

الطرائق التدريسية الحديثة، التعامل مع تالميذ الحلقة األولى، استخدام الوسائل التعليمية، إرهاق المعلم بالكثير 
لمعلمات كونهن أكثر حساسية طبيعة ا إلى ذلك يعودلعل و  من الحصص، بعد المدرسة عن مكان سكن المعلم،

وتأثراا بالمشكالت التي تواجههن، كما أن المعلمين أكثر ميالا لالهتمام بالتطوير المهني ومواكبة التطورات 
الحديثة كنوع من المتابعة المهنية والتثقيف الذاتي؛ ليتمكنوا من تلبية متطلبات العمل باستمرار، وبذلك نرفض 

 ضية البديلة، وهي: الفرضية السابقة ونقبل الفر 
المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

 .جنس، وهي أقوى عند اإلناثمتغير الإلى تعزى 
 ودراسة النتيجة هذه وتختلف ،(2119 المقيد،) ،(2118 فودة، أبو) ودراستي النتيجة هذه وتتفق

 .المعلم جنس متغير وفق الصف إدارة معوقات في فروقاا  هناك ليس أنه إلى توصلت التي( 2111 العبادي،)
 سنوات، أكثر من عشر سنوات(.10-2المعلم )أقل من خمس سنوات، من  سنوات خبرة :1-1

لمشكالت إدارة الصف المتعلقة  أحادي االتجاه تحليل التباين تطبيق من خاللتمت معالجة البيانات    
 :(13رقم )كما في الجدول  ،غير سنوات الخبرةبالمعلم وفق مت

 



68 
 

 خبرة المعلم. سنوات متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت في االتجاه أحادي التباين تحليل( 13جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات

 257.99 13257.91 2 26515.83 بين المجموعات
 
 

 دال 000.
 51.39 197 10123.57 داخل المجموعات

  199 36639.40 الكلي
 

يتم رفض الفرضية لوحظت فروق ذات داللة إحصائية، وبناء على ذلك  ،(13من خالل الجدول رقم )
 السابقة وقبول الفرضية البديلة، وهي: 

المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك
 سنوات الخبرة.  متغيرإلى تعزى 

 توصلت التي( 2111 السكني،) ،(2118 فودة، أبو) ،(2111 العبادي،) من كل ودراسات وتختلف
 .الخبرة سنوات متغير وفق الصف إدارة معوقات في فروقاا  هناك ليس أنه إلى

( يبين 11تم تطبيق اختبار )شيفه(، والجدول رقم ) عاتبين أي من المجمو هذه الفروق ولمعرفة 
 النتائج: 

 خبرة المعلم. سنوات متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت مجموعات بين شيفه اختبار( 14جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المربعات 1المجموعة   1المجموعة 

 دال 000. 1.56 *12.03 سنوات10-2من  أقل من خمس سنوات
 دال 000. 1.34 *30.02 أكثر من عشر سنوات أقل من خمس سنوات

 دال 000. 1.87 *17.99 أكثر من عشر سنوات سنوات10-2من 

 
لفروق تعود إلى أي من ثم قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لهذه المجموعات لمعرفة هذه ا 

 .(15كما هو موضح في الجدول رقم )، متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبروالمجموعة التي  المجموعات،
 خبرة المعلم. سنوات متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت لمجموعات الحسابي المتوسط( 12جدول رقم )

 المتوسط الحسابي العدد الخبرة
 88.71 139 سنوات خمس منأقل 

 76.68 25 سنوات عشر إلىمن خمس 
 58.69 36 سنوات عشر منأكثر 

 
الصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا فروق  ( لوحظت15-11) ينالسابق ينمن خالل الجدول

هذه المشكالت بدرجات أكبر عند المعلمين ذوي سنوات  ظهرت، و بمحور المعلم وفق متغير خبرة المعلم المتعلقة
 :على النحو اآلتيالخبرة األقل، 
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  بين: بمحور المعلم المتعلقةالصف  إدارةالت في مشكهناك فروق 
المعلمين ذوي الخبرة أقل من خمسة سنوات من جهة، والمعلمين ذوي الخبرة من خمس إلى عشر سنوات،  -

والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات من جهة أخرى، وظهرت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند 
 المعلمين ذوي الخبرة أقل من خمسة سنوات.

المعلمين ذوي الخبرة من خمس سنوات إلى عشر سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات، وكانت  -
 هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين ذوي الخبرة من خمس إلى عشر سنوات.

 أكثرمقدرة  هتكسبتزيد من خبرات المعلم ومهاراته، و ة المهنة ولاز ن مإلى أ ذلك يعودوبرأي الباحثة  
، ففي السنوات الخمسة األولى من ممارسة تمكنه من التعامل مع هذه المشكالت والتكيف معها والحد منها

المهنة يخوض المعلم تجربة أن يكون معلماا مسؤوالا عن الصف ويتعرض إلى المشكالت للمرة األولى فيضطرب 
ولكن مع ممارسة المهنة ألكثر  في مواجهتها ويخطئ عدة مرات حتى يتعرف األسلوب األمثل للتعامل معها،

من خمس سنوات يتزود المعلم بالخبرة الالزمة التي تمكنه من إدارة الصف بأساليب فعالة تساعده على الحد من 
هذه المشكالت ومواجهتها مثل: مشكالت المنهاج، تطبيق الطرائق التدريسية الحديثة، التعامل مع تالميذ الحلقة 

تفق ت ه النتيجةلتعليمية، تالفي سوء إعداد الكتب، الحصول على دليل الكتب، وهذاألولى، استخدام الوسائل ا
  .ونتائج المقابالت التي أجرتها الباحثة مع المعلمين

 للمعلم )ثانوية، معهد، جامعة فأكثر(. المؤهل العلمي :1-3
مشكالت إدارة ل أحادي االتجاه تحليل التباين تطبيق من خاللمعالجة البيانات ب قامت الباحثة     
رقم في الجدول هي موضحة كما  ، وجاءت النتائجللمعلم متغير المؤهل العلمي المتعلقة بالمعلم وفقالصف 

(16): 
 للمعلم. العلمي المؤهل متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة لمشكالت التباين تحليل( 16جدول رقم )

 الداللة مستوى الداللة F متوسطمربع ال درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات
 دال 000. 172.48 11660.62 2 23321.24 بين المجموعات

 67.61 197 13318.15 داخل المجموعات

  199 36639.40 الكلي

 
يتم رفض الفرضية ( أن هناك فروقاا ذات داللة إحصائية، وبناء عليه 16يتبين من الجدول رقم )

 ديلة عنها، وهي: السابقة وقبول الفرضية الب
المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

 تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.
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 هناك ليس أنه إلى توصلت التي(. 2111 السكني،) ،(2119 المقيد،) ودراستي النتيجة هذه وتختلف
 .العلمي المؤهل يرمتغ وفق الصف إدارة معوقات في فروقاا 

 ( يبين النتائج:17، والجدول رقم )الفروق بين المجموعاتوبناء عليه تم تطبيق اختبار شيفه لمعرفة 
 العلمي للمعلم. المؤهل متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت مجموعات بين شيفه اختبار( 17جدول رقم )  

 الداللة مستوى الداللة خطأ المعياريال فرق المربعات  1المجموعة   1المجموعة 
 دال 000. 1.70 *17.73 معهد ثانوي
 دال 000. 1.65 *27.95 جامعة فأكثر ثانوي
 دال 000. 2.16 *10.22 جامعة فأكثر معهد

 

، الفروق تعود إلى أي من المجموعاتثم تم حساب المتوسط الحسابي لهذه المجموعات لمعرفة هذه 
 . (18كما هو موضح في الجدول رقم ) ا أكبر تكون مشكالتها أعلىوالمجموعة التي متوسطه

 العلمي للمعلم. المؤهل متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 18جدول رقم )
 المتوسط الحسابي العدد ؤهلمال

 88.48 142 ثانوي
 70.75 28 معهد
 60.53 30 فأكثر جامعة

 

الصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروق أن هناك (18-17) ينالسابق ينتبين من الجدول
 وهي: ، بمحور المعلم وفق متغير المؤهل العلمي للمعلم المتعلقة

  بين:بمحور المعلم  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق 
المعلمين و لى شهادة المعاهد، المعلمين الحاصلين على الثانوية العامة من جهة، والمعلمين الحاصلين ع -

هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين ظهرت الحاصلين على اإلجازة الجامعية فأكثر من جهة ثانية، و 
 الحاصلين على الشهادة الثانوية.

المعلمين الحاصلين على شهادة المعاهد والمعلمين الحاصلين على شهادة اإلجازة الجامعية فأكثر، وكانت هذه  -
 أكبر.  بدرجة شكالت عند المعلمين الحاصلين على شهادة المعاهدالم

ويمكن أن ُيعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى أن المعلمين الحاصلين على الثانوية العامة لم     
يتلقوا أي تأهيل لممارسة المهنة من حيث الطرائق، استخدام الوسائل، إدارة الصف؛ بل انخرطوا في ميدان 

رة، مما سبب لهم الكثير من المشكالت ألنهم اعتمدوا على موهبتهم في التدريس وخبراتهم عندما العمل مباش
كانوا تالميذ، على حين أن المعلمين الحاصلين على شهادة المعاهد تم تأهيلهم لمدة سنتين اكتسبوا فيها 

أربع سنوات ليتمكنوا من ممارسة  المهارات والمعارف والخبرات، بينما تقوم كليات التربية بتأهيل المعلمين لمدة
مهنة التعليم، مما يمنح المعلمين القدرة على مزاولة المهنة، ويقلل من المشكالت التي تعترضهم مقارنة 
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التي يعاني مشكالت البالمعلمين الحاصلين على الشهادة الثانوية والحاصلين على شهادة المعاهد، ومن أهم 
نوية العامة: صعوبة محتوى المنهاج، عدم القدرة على تطبيق الطرائق ن على  الثاو ن الحاصلو المعلممنها 

التدريسية الحديثة، صعوبة التعامل مع تالميذ الحلقة األولى، صعوبة استخدام الوسائل التعليمية الحديثة، سوء 
 .إعداد الكتب، صعوبة الحصول على دليل الكتب، قلة دخل المعلم

 )ريف، مدينة(. سةالمنطقة التي تقع فيها المدر : 1-4
المتعلقة مشكالت إدارة الصف في في معالجة البيانات لتعرف الفروق  (t) اختبار استخدمت الباحثة

 يبين ذلك: (19رقم )، والجدول متغير المنطقة التي تقع فيها المدرسةبالمعلم وفق 
 المنطقة التي تقع فيها المدرسة غيرمت وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت في للفروق t اختبار( 12جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة T درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير/المنطقة

 5.93 90.83 119 مدينة
198 19.32 

.000 
 

 دال
 10.34 68.54 81 ريف

 
الصف  إدارةفي مشكالت  دالة إحصائياا  اا ذاتفروق أن هناك (19رقم )الجدول المالحظ في من 

وأن هذه المشكالت تكون بدرجة أكبر عند ، المنطقة التي تقع فيها المدرسةبمحور المعلم وفق متغير  المتعلقة
 يتم رفض الفرضية السابقة وقبول الفرضية البديلة، وهي: وبناء على ذلك  المعلمين في مدارس المدينة،

المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 1.15ة )عند مستوى الداللفروق دالة إحصائياا  هناك
 تعزى إلى متغير المنطقة التي تقع فيها المدرسة.

 إلى:يعود ذلك برأي الباحثة و 
 له مما ال يتيح  إرهاق المعلم في التعليم في مدارس المدينة بشكل أكبر منها في الريف نتيجة كثافة الصفوف -

وسائل ومتابعة كل تلميذ بمفرده، والتأكد من فهمه واستيعابه للمادة في تطبيق الطرائق الحديثة واستخدام ال
يجاد أساليب فعالة تمكنه  15حصة مدتها  دقيقة، على حين يستطيع المعلم في الريف تأدية مهامه التعليمية وا 

ن التالميذ من مواجهة المشكالت التي تعترضه في إدارة صفه، واالهتمام بالتالميذ في ضوء األعداد المقبولة م
 في الصف.

تعيين المعلمين الحاصلين على اإلجازة الجامعية في الريف؛ وغالباا ما يكونون أكثر تأهيالا من المعلمين في  -
 المدينة، مما يقلل من مشكالت المنهاج والوسائل والطرائق.

تالميذ أقل اهتماماا شيوع ظاهرة الدروس الخصوصية في المدينة عند تالميذ الحلقة األولى والتي تجعل ال -
ن معظم التالميذ في المدينة تلقوا أساسيات التعليم في أ باإلضافة إلىوانتباهاا لما يقدمه المعلم في الصف، 

 .رياض األطفال
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 )تقليدي، فوضوي، تسلطي، ديمقراطي(. نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم: 1-2
 :  (21رقم )كما في الجدول  أحادي االتجاه تباينتحليل ال تمت معالجة البيانات وفق تطبيق     

 المعلم. يتبعه الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة لمشكالت التباين تحليل( 10) رقمجدول 
 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات

 1655.17 3 4965.52 بين المجموعات
218.09 

 
.000 

 

 
 7.59 16 121.43 داخل المجموعات دال

  19 5086.95 الكلي
 

بمحور  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروق أن هناك( 21تبين في الجدول رقم )
ة السابقة ونقبل نرفض الفرضيوبناءا على ذلك  نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم، المعلم وفق متغير

 الفرضية البديلة، وهي: 
المتعلقة بالمعلم في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

 . تعزى إلى متغير نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم
 ( يبين النتائج:21اختبار شيفه لتعرف هذه الفروق، والجدول رقم ) ولقد تم تطبيق

 المعلم. يتبعه الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة مشكالت في المجموعات بين شيفه اختبار( 11) رقمدول ج
 الداللة مستوى الداللة  الخطأ المعياري فرق المربعات 1المجموعة     1المجموعة 

 دال 00. 1.53 *10.62 فوضوي تقليدي
 دال 00. 1.73 *40.29 تسلطي تقليدي
 دال 00. 1.90 *30.62 ديمقراطي تقليدي
 دال 00. 1.78 *29.67 تسلطي فوضوي
 دال 00. 1.95 *20.00 ديمقراطي فوضوي
 دال 00. 2.10 *-9.67- ديمقراطي تسلطي

 

ولتعرف الفروق بين المجموعات، قامت الباحثة بحساب متوسطها الحسابي، والمجموعة التي متوسطها 
 . (22مشكالتها بدرجة أعلى، كما هو موضح في الجدول رقم )أكبر تكون 
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 المعلم. يتبعه الصفية الذي اإلدارة نمط متغير وفق بالمعلم المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 11) رقمجدول 
 المتوسط الحسابي العدد اإلدارة نمط

 96.29 7 تقليدي
 85.67 6 فوضوي

 65.67 3 ديمقراطي
 56.00 4 تسلطي

 

  تبين ما يلي: (22-21رقم ) ينالجدولخالل مالحظة من 
  بين المعلمين التقليديين من جهة،  بمحور المعلم المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق

والمعلمين الفوضويين والتسلطيين والديمقراطيين من جهة ثانية، وكانت هذه المشكالت بدرجة أعلى عند 
 التقليديين. المعلمين

  بين المعلمين الفوضويين من جهة،  بمحور المعلم المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
والمعلمين التسلطيين والديمقراطيين من جهة ثانية، وظهرت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين 

 الفوضويين.
  المعلمين التسلطيين والديمقراطيين، بين  بمحور المعلم المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق

 وكانت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين الديمقراطيين. 
وبرأي الباحثة يعود ذلك إلى محافظة المعلم التقليدي على النمطية في التعليم، وعدم استجابته للتطورات         

لتفاعلية، فتزداد المشكالت التي تعترضه في هذا الحديثة من حيث استخدام الوسائل التعليمية الحديثة والطرائق ا
المجال، ألنه يضع نفسه في قالب جامد غير قابل للتغيير فيعجز عن مواجهتها والتكيف معها، بينما يكون المعلم 
الفوضوي غير مهتم بالمهام التعليمية التي تقع على كاهله وما يجري في الصف، فيترك األمور التدريسية تسير 

وارتجالية؛ ألن هدفه الوحيد إنهاء الدرس بأي شكل كان دون تخطيط مسبق الستخدام الطرائق والوسائل بعشوائية 
التعليمية، وهذا ما يبرر تعرضه لجميع مشكالت هذا المحور، ورغم ذلك ال يسعى إلى حلها ألنه ليس لديه قواعد 

على حين يعمل المعلم التسلطي دائماا  ،التي تواجهه مشكالتالتدني رغبته في حل لأو ثوابت في الدرس وكذلك 
وال يتيح  الصف، في الوحيد المحور على فرض رأيه واالستبداد به والسيطرة على األمور كافة في الصف، فهو

إبداء الرأي؛ وهذا ما يقلل من المشكالت التي تواجهه مقارنة مع األنماط األخرى؛ ألنه يحاول  وأالمجال للنقاش 
الممكنة التي تزيد من سيطرته على الصف وضبطه، على حين  الطرق ي تعترضه بكلضبط كل المشكالت الت

 في تلقاها التي النظرية الخيارات جميع تطبيق يتسم أسلوب المعلم الديمقراطي بالمرونة والتجديد والتغيير، فيحاول
تمكنه من تحقيق أهدافه التالميذ، ويسمح بتجريب أية طريقة أو وسيلة  معظم آراء أخذ ويحاول اإلعداد، مرحلة

 التعليمية التي يسعى إليها وفق تخطيط مسبق، فيتعرض للمشكالت ولكن بدرجة أقل. 
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 ةتعلقمالفي مشكالت إدارة الصف ( 0.02عند مستوى الداللة ) إحصائيةفروق ذات داللة . ليس هناك 1
 يمكن أن تعزى إلى المتغيرات التالية: بالتالميذ

  إناث(.)ذكور،  جنس المعلم: 1-1
 لتعرف الفروق بينعليها  (t)تمت معالجة البيانات وفق تطبيق اختبار للتأكد من صحة الفرضية، 

واإلناث في مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ، وجاءت النتائج كما هي في الجدول رقم  الذكور درجات
(23:) 

 المعلم. جنس متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت للفروق t اختبار( 13) رقمجدول 
 

 المتغير/الجنس
 

 العدد
 

 
 المتوسط الحسابي

 
 االنحراف المعياري

 
 درجة الحرية

 
T 
 

 
 مستوى الداللة

 
 الداللة

 198 5.17 29.84 49 ذكور
12.19 0.000 

 دال
 6.67 42.54 151 إناث

 

بمحور التالميذ وفق  المتعلقةلصف ا إدارةفي مشكالت  اا فروق أن هناك (23رقم )الجدول  الحظ فين
نرفض الفرضية السابقة وهذه المشكالت تكون بدرجة أكبر عند المعلمات، وبناء على ذلك ، متغير جنس المعلم

 ونقبل الفرضية البديلة، وهي: 
المتعلقة بالتالميذ في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك
 زامل، زيادة، أبو سعادة،: )ودراسات النتيجة هذه جنس المعلم، وهي أكبر عند اإلناث، وتتفق متغيرتعزى إلى 

 (.2118 فودة، أبو) ،(2115 اهلل، حمد) ،(2112
وشخصية تمتع بقدرة عالية يما  فالمعلم غالباا  ،في ضبط الصف وأسلوبهشخصية المعلم ى لإذلك يعود لعل و       

النضباط وااللتزام في الصف، على عكس ى الإه على الصف؛ مما يدفع التالميذ قوية تجعله يفرض سيطرت
وهذا ما  المعلمات اللواتي غالباا ما يتعاملن مع التالميذ بأسلوب هادئ؛ مما يثير الشغب والفوضى في الصف،
عدم التزام ب يجعل المعلمات يعانين من جميع مشكالت هذا المجال بدرجة أكبر من المعلمين السيما ما يتعلق

ي، قلة احترام التالميذ للمعلم في الصف، فرط نشاط التالميذ، تشتت انتباه التالميذ بقوانين االنضباط الصف
 .التالميذ، ممارسة السلوكيات غير المرغوبة

  سنوات(.10سنوات، أكثر من 10-2سنوات، من 2)أقل من  خبرة المعلم: 1-1
لمشكالت إدارة الصف المتعلقة  أحادي االتجاه ل التباينتحلي تمت معالجة البيانات وفق تطبيق   

 :(21رقم ) في الجدولهو موضح كما بالتالميذ وفق متغير سنوات خبرة المعلم، 
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 المعلم. سنوات خبرة متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت التباين تحليل( 14) رقمجدول 

 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات
 دال 000. 210.34 4739.16 2 9478.33 بين المجموعات
 22.53 197 4438.55 داخل المجموعات

  199 13916.88 الكلي
 

بمحور التالميذ وفق  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت  فروق لوحظت(، 21من خالل الجدول رقم )
 نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة، وهي: ناءا على ذلك ، وبالمعلم خبرةمتغير 

المتعلقة بالتالميذ في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك
 عدد سنوات خبرة المعلم. تعزى إلى متغير
 أنه إلى توصلتا اللتين( 2115 اهلل، حمد) ،(2118 فودة، أبو) هذه النتيجة ودراستي: تختلف وبذلك

 .الخبرة متغير وفق فروقاا  هناك ليس
( يبين 25ولمعرفة بين أي من المجموعات هذه الفروق، تم تطبيق اختبار شيفه، والجدول رقم ) 
 النتائج: 

 لم.المع سنوات خبرة متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت المجموعات بين شيفه اختبار( 12) رقم جدول
 الداللة مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المربعات 1المجموعة  1المجموعة 

 دال 00. 1.03 *14.09 سنوات  10-2من  سنوات2أقل من
 دال 00. 89. *15.51 سنوات 10أكثر من سنوات 2أقل من

 غير دال 52. 1.24 1.41 سنوات 10أكثر من سنوات 10-2من 

 
، المجموعاتقامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لهذه  ،جموعاتالمبين ولمعرفة هذه الفروق 

  .(26، المجموعات كما هو موضح في الجدول رقم )والمجموعة التي متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبر
 المعلم. سنوات خبرة متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 16) رقم جدول

 سطالمتو  العدد الخبرة
 43.9784 139 سنوات خمس من لأق

 29.8800 25 سنوات 10-2من 
 28.4722 36 سنوات عشر منأكثر 

 
 ما يلي:تبين ( 26-25) ينالسابق ينمن خالل الجدول 
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  بين المعلمين ذوي الخبرة أقل من خمسة  تالميذبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
ي الخبرة من خمس إلى عشر سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات من جهة، والمعلمين ذو 

 سنوات من جهة أخرى، وكانت هذه المشكالت بدرجة أعلى عند المعلمين ذوي الخبرة أقل من خمسة سنوات.
  بين المعلمين ذوي الخبرة من خمس  تالميذبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق

  .شر سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من عشر سنواتسنوات إلى ع

وربما يعود ذلك إلى أن السنوات الخمس األولى من ممارسة المهنة هي من أكثر السنوات صعوبة في عمل    
المعلم، كونه يكون قليل الخبرة في التعامل مع المشكالت التي تعترضه، السيما عندما تأتي بشكل مفاجئ، 

ة يكتسب المعلم خبرة يستطيع من خاللها أن يطور أساليبه في التعامل مع التالميذ وجذب وخالل هذه الفتر 
؛ وبالتالي حل المشكالت الصفية انتباههم وضبط سلوكياتهم في الصف ووضع قوانين فعالة لضبط الصف

ذوي الخبرة  التي تعترضه مع مرور الزمن، وهذا ما يبرر شيوع مشكالت هذا المجال بدرجة أكبر عند المعلمين
عدم التزام التالميذ بقوانين ب أقل من خمس سنوات مقارنة بالمعلمين ذوي الخبرة األكثر السيما ما يتعلق

 .ي، فرط نشاط التالميذ، تشتت انتباههم، ممارستهم للسلوكيات غير المرغوبةاالنضباط الصف
 )ثانوية، معهد، جامعة فأكثر(. المؤهل العلمي للمعلم :1-3

 الصف إدارة لمشكالت أحادي االتجاه تحليل التباين معالجة البيانات وفق تطبيقاحثة بقامت الب 
 :   (27ل رقم )كما في الجدو  للمعلم، العلمي المؤهل متغير وفق بالتالميذ المتعلقة

 للمعلم. العلمي المؤهل متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت التباين تحليل( 17) رقم جدول
 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات لمجموعاتا

 5092.90 2 10185.79 بين المجموعات

268.90 

 
 

.000 

 
 18.94 197 3731.09 داخل المجموعات دال

  199 13916.88 الكلي

 

بمحور التالميذ وفق  قةالمتعلالصف  إدارةفي مشكالت  اا فروق أن هناك( 27الجدول رقم ) يتبين من
 نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة، وهي: ، وبناء على ذلك المعلم خبرةمتغير 

المتعلقة بالتالميذ في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك
 المؤهل العلمي. تعزى إلى متغير

( 28والجدول رقم ) هذه الفروق، لمعرفة بين أي من المجموعاتبناء عليه تم تطبيق اختبار شيفه و 
 يبين النتائج:
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 للمعلم. العلمي المؤهل متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت المجموعات بين شيفه اختبار( 18) رقم جدول 
 الداللة مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المربعات 1المجموعة  1المجموعة 
 دال 000. 90. *15.74 معهد ثانوي
 دال 000. 87. *15.72 جامعة فأكثر  ثانوي
 غير دال  1.000 1.14 -02.- جامعة فأكثر معهد

 
المجموعات،  بينلمعرفة الفروق قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لهذه المجموعات ثم 

 . (29موضح في الجدول رقم )كما هو والمجموعة التي متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبر، 

 للمعلم. العلمي المؤهل متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 12) رقم جدول
 المتوسط الحسابي العدد ؤهلمال

 43.99 142 ثانوي
 28.25 28 معهد
 28.27 30 فأكثر جامعة

 
 :ما يليتبين ( 29-28) ينالسابق ينمن خالل الجدول

  بين المعلمين الحاصلين على الشهادة  تالميذبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
والمعلمين الحاصلين على شهادة المعاهد والمعلمين الحاصلين على اإلجازة الجامعية  ،الثانوية العامة من جهة

 حاصلين على الشهادة الثانوية.، وظهرت هذه المشكالت بدرجة أعلى عند المعلمين الأخرىفأكثر من جهة 
  تالميذ بين المعلمين الحاصلين على شهادة بمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق

 المعاهد العامة والمعلمين الحاصلين على اإلجازة الجامعية فأكثر.
ة لم يتلق أي تأهيل قبل وربما يعود ذلك برأي الباحثة إلى أن المعلم الحاصل على الثانوية العام       

ممارسة المهنة؛ بل انخرط في العمل مباشرة دون أن يتعامل مع التالميذ بشكل مباشر ويتعر ف سلوكياتهم 
شهادة المعلم الحاصل على والمشكالت التي تصدر عنهم، مقارنة بالمعلم الحاصل على شهادة المعاهد أو 

هارات والمعارف والخبرات بالتالميذ ومشكالتهم من خالل دراسته والذي تم تأهيله وتزويده بالمالجامعية  اإلجازة
كسبه القدرة على مما ي النظرية واالحتكاك المباشر بالتالميذ عبر الدروس والتطبيقات العملية في المدارس

التعامل مع التالميذ ومع سلوكياتهم، وهذا ما يفسر كثرة تعرض المعلم الحاصل على الثانوية العامة لجميع 
 شكالت هذا المجال مقارنة مع المعلم الحاصل على شهادة المعاهد والمعلم الحاصل على اإلجازة الجامعية.م
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 (.مدينة ،ريف)المدرسة التي تقع فيها منطقة ال :1-4
متغير المتعلقة بالتالميذ وفق مشكالت إدارة الصف في لتعرف الفروق  ((tاختبار  استخدمت الباحثة

 (:31، وجاءت النتائج كما هي مبينة وفق الجدول رقم )ا المدرسةالمنطقة التي تقع فيه
 .المنطقة التي تقع فيها المدرسة متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت للفروق t اختبار( 30) رقم جدول    

 الداللة مستوى الداللة T درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير/ المنطقة
 . 198 5.82 43.56 119 مدينة

10.59 
 دال 000.

 7.82 33.35 81 ريف
 

الصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروقأن هناك  (31رقم )الجدول السابق  المالحظ فيمن 
في ، وكانت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين بمحور التالميذ وفق متغير منطقة المدرسة المتعلقة

 نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة، وهي: مدارس المدينة، وبناء على ذلك 
المتعلقة بالتالميذ في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

 تعزى إلى متغير منطقة المدرسة.
يح لهم مساحة أكبر من الحرية في التعامل وربما ذلك يعود إلى نمط تربية األبناء في المدينة الذي يت

احترام المعلم وتجعلهم أكثر تمرداا وافتعاالا للمشكالت، باإلضافة منه سناا، والتي تنعكس في قلة  مع من هم أكبر
اكتظاظ فضالا عن  إلى تعدد المثيرات المادية والمجاالت الترفيهية المتاحة لهم والتي تنمي فيهم فرط النشاط؛

ن أل لتالميذ في المدينة مما يؤدي إلى زيادة حدة مشكالت التالميذ، وشيوع السلوكيات غير المرغوبةالصفوف با
في مدارس المدينة مقارنة مع  القليلة األعدادكبر من أبشكل  األعدادالسلوك غير المرغوب ينتشر بين هذه 

 مدارس الريف. 
 

 وضوي، تسلطي، ديمقراطي(.ذي يتبعه المعلم )تقليدي، فالصفية ال اإلدارةنمط  :1-2
كما  أحادي االتجاه تحليل التباين تمت معالجة البيانات وفق تطبيقللتأكد من صحة الفرضية،      
 :  (31رقم ) في الجدول
 المعلم. يتبعه الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت التباين تحليل( 31) رقمجدول 
 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات عاتالمجمو 

 420.38 3 1261.13 بين المجموعات
45.63 

 
.000 

 
 9.21 16 147.42 داخل المجموعات دال

  19 1408.55 الكلي
 

ق متغير بالتالميذ وف ةتعلقمالمشكالت إدارة الصف في  اا فروق أن هناك (31الجدول رقم ) تبين في
 نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة، وهي: وبناءا على ذلك ذي يتبعه المعلم، الالصفية  اإلدارةنمط 
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المتعلقة بالتالميذ في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك
 تعزى إلى متغير نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم.

 ( يبين النتائج: 32، والجدول رقم )بين المجموعات معرفة الفروقشيفه ل اختبار تطبيق تم دقول
 المعلم. يتبعه الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت المجموعات بين شيفه اختبار( 31) رقمجدول  

 الداللة مستوى الداللة  ياريالخطأ المع فرق المربعات 1المجموعة  1 المجموعة
 غير دال 17. 1.68 -4.00- فوضوي تقليدي
 دال 00. 1.90 *13.75 تسلطي تقليدي
 دال 00. 2.09 *15.33 ديمقراطي تقليدي
 دال 00. 1.95 *17.75 تسلطي فوضوي
 دال 00. 2.14 *19.33 ديمقراطي فوضوي
 غير دال 92. 2.31 1.58 ديمقراطي تسلطي

 

، والمجموعة التي الحسابي هامتوسط، قامت الباحثة بحساب المجموعات بينالفروق  هذهعرف تول
 . (33كما هو موضح في الجدول رقم ) متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبر،

 المعلم. يتبعه الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق بالتالميذ المتعلقة الصف إدارة بمشكالت الحسابي المتوسط( 33) رقمجدول 
 المتوسط العدد اإلدارة نمط

 43.0000 7 تقليدي
 47.0000 6 فوضوي
 29.2500 4 تسلطي

 27.6667 3 ديمقراطي

 
 ما يلي:نالحظ (، 33-32) ينالسابق ينمن خالل الجدول    

  بين المعلمين التقليديين والمعلمين  بمحور التالميذ المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق
 الفوضويين.

  بين المعلمين التقليديين من جهة  بمحور التالميذ المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
والمعلمين التسلطيين والمعلمين الديمقراطيين من جهة ثانية، وظهرت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين 

 التقليديين.
  ن المعلمين الفوضويين من جهة، بي بمحور التالميذ المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق

والمعلمين التسلطيين والمعلمين الديمقراطيين من جهة ثانية، وكانت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين 
 الفوضويين.
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  بين المعلمين التسلطيين والمعلمين  بمحور التالميذ المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق
 الديمقراطيين.

جهة نظر الباحثة يمكن تبرير ما سبق بأن المعلم الفوضوي ال يكترث بالتالميذ وال يهتم ومن و      
بمشكالتهم، بل يستمر بإعطاء دروسه، فهو ال يستخدم أي أسلوب لضبط التالميذ في الصف بل يتركهم 

كترث لمشكالت يفعلون ما يريدون في الصف وكأن شيئاا لم يكن فتزداد المشكالت، وكذلك المعلم التقليدي ال ي
التالميذ بل يتعامل معها بشكل يؤدي إلى العودة إلتمام الدرس بشكل تقليدي، وهذا ما يجعل التالميذ في حالة 

المعلم التسلطي رأيه في الصف ويستبد به ويجبر يفرض إلثارة المشكالت، على حين  تدفعهممن الملل 
يستخدم الحزم والقوة مع التالميذ ليمنعهم من القيام التالميذ على إتباع قواعد ضبط الصف وااللتزام بها بل و 

بالسلوكيات غير المرغوبة؛ فال يتيح لهم المجال الفتعال المشكالت بل ويعتبر أية حركة في الصف فوضى 
المعلم الديمقراطي التالميذ يعتبر يجب التحكم بها والسيطرة عليها مما يقلل من مشكالت التالميذ، على حين 

التعليمية ويتيح لهم الحركة ضمن حدود معينة، ويتعامل معهم بديمقراطية ويشاركهم في وضع  محور العملية
قواعد ضبط الصف وهذا ما يضمن التزامهم بها كونها ناتجة عن قناعتهم بها وهذا ما يجعله محبوباا من قبل 

 تالميذه ويفرض احترامه عليهم وبالتالي يقلل من مشكالتهم. 
 ةتعلقمالفي مشكالت إدارة الصف ( 0.02عند مستوى الداللة ) إحصائيةداللة  فروق ذات ليس هناك-3

 والمدرسية يمكن أن تعزى إلى المتغيرات اآلتية:بالبيئة الصفية 
 .)ذكور، إناث( جنس المعلم: 3-1

بين لتعرف الفروق عليها  t))تمت معالجة البيانات وفق تطبيق اختبار للتأكد من صحة الفرضية، 
 يبينها، وجاءت النتائج كما متعلقة بالبيئة الصفية والمدرسيةفي مشكالت إدارة الصف الكور واإلناث درجات الذ

 (:31الجدول رقم )
 المعلم. جنس متغير وفق والمدرسية الصفية بالبيئة المتعلقة الصف إدارة مشكالت في للفروق t اختبار( 34جدول رقم )
 الداللة مستوى الداللة T درجة الحرية نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي العدد المتغير/ الجنس

 دال 000. -3.66- 198 6.44 35.73 49 ذكور
 7.08 39.90 151 إناث

 

 المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروق أن هناك نالحظ (،31رقم )من خالل الجدول 
وبناء  ، وكانت هذه المشكالت بدرجة أعلى عند اإلناث،علموفق متغير جنس الموالمدرسية بمحور البيئة الصفية 

 نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلة عنها، وهي:على ذلك 
 ةتعلقمالفي مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  هناك 

  .عند اإلناثالجنس، وهذه تكون أقوى  وفق متغيروالمدرسية بالبيئة الصفية 
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إلى أن المعلمات غير قادرات على التكيف مع بعض المواقف التي تواجههن  ذلك برأي الباحثة يعودو 
والتغيير المادي في الصف بما يخدم أهدافهن، السيما في مشكالت قلة مالئمة غرفة الصف، والحساسية تجاه 

ي البيئة المادية للصف التي تواجههم كونهم النقد، على عكس المعلمين الذين يحاولون التكيف مع المشكالت ف
 أقدر بدنياا وأنضج انفعالياا، وأكثر قدرة على الفصل بين حياتهم الشخصية والعمل.

 .سنوات(10سنوات، أكثر من 10-2سنوات، من 2)أقل من  خبرة المعلم: 3-1
كما حة الفرضية، للتأكد من ص أحادي االتجاه تحليل التباين تطبيق من خالل تمت معالجة البيانات

 : (35رقم )في الجدول 
 المعلم. سنوات خبرة متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة مشكالت في فروق التباين تحليل( 32) رقمجدول   

 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات
 810.34 2 1620.68 بين المجموعات

18.70 .000 
 دال

 43.33 197 8536.44 داخل المجموعات
  199 10157.12 الكلي

بمحور البيئة  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا فروق ( لوحظت 35رقم )من خالل الجدول      
ل الفرضية البديلة و قبلسابقة و يتم رفض الفرضية ا، وبناء على ذلك وفق متغير خبرة المعلموالمدرسية  الصفية

 عنها، وهي: 
المتعلقة بالبيئة في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

  .سنوات الخبرة متغيرإلى تعزى الصفية والمدرسية 
 ين النتائج:( يب36اختبار شيفه، والجدول رقم ) ت الباحثةقبط، بين أي من المجموعاتالفروق ولمعرفة 

 المعلم. سنوات خبرة متغير وفق والمدرسية الصفية بالبيئة المتعلقة الصف إدارة مشكالت مجموعات بين شيفه اختبار( 36) رقمجدول 
 الداللة مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المربعات   1المجموعة   1المجموعة 

 دال 000. 1.43 *7.10 سنوات10-2من  أقل من خمس سنوات
 دال 000. 1.23 *5.41 أكثر من عشر سنوات أقل من خمس سنوات

 غير دال 614. 1.71 -1.69- أكثر من عشر سنوات سنوات 10-2من 
 

، والمجموعة التي المتوسط الحسابي لهذه المجموعات هذه الفروق قامت الباحثة بحساب تعرفول
 . (37رقم )، كما هو موضح في الجدول أكبر متوسطها أكبر تكون مشكالتها

 المعلم. سنوات خبرة متغير وفق والمدرسية الصفية بالبيئة المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 37) رقمجدول 
 المتوسط العدد الخبرة

 40.74 139 سنوات خمس من لأق
 35.33 36 سنوات عشر منأكثر 

 33.64 25 ر سنواتعش إلىمن خمس 
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 (، تبين ما يلي:37-36من الجدولين السابقين )

  بين المعلمين ذوي الخبرة  بيئة الصفية والمدرسيةبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
أقل من خمسة سنوات من جهة والمعلمين ذوي الخبرة من خمس حتى عشر سنوات، والمعلمين ذوي الخبرة 

جة أكبر عند المعلمين ذوي الخبرة أقل من أكثر من عشر سنوات من جهة أخرى، وكانت هذه المشكالت بدر 
 خمس سنوات. 

  بين المعلمين ذوي  بيئة الصفية والمدرسيةبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت فروق ليس هناك
 الخبرة من خمس سنوات إلى عشر سنوات والمعلمين ذوي الخبرة أكثر من عشر سنوات.

المعلم في بداية التعيين ومزاولة المهنة يواجه المشكالت ألول إلى أن  من وجهة نظر الباحثة يعود ذلك    
مرة ويبتكر حلوالا لمواجهتها في ضوء اإلمكانات المتاحة ويواجه مشكالت التعامل مع اإلداريين، ولكن مع 

مكاناتها المحدودة  دراكاا بالبيئة المادية وا  كيف مع وأقدر على التمرور الزمن وبتقادم الخبرة يصبح أكثر وعياا وا 
 وأيضاا أكثر تقبالا لطريقة تعامل اإلدارة معه.مشكالتها والتعامل معها ومعالجتها 

 )ثانوية، معهد، جامعة فأكثر(.المؤهل العلمي للمعلم  :3-3
 رقمكما في الجدول  أحادي االتجاه تحليل التباين تطبيق قامت الباحثة بمعالجة البيانات من خالل

(38) : 
 .للمعلم العلمي المؤهل متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة مشكالت في فروق التباين تحليل( 38) رقمجدول 

 الداللة مستوى الداللة F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات
 1086.40 2 2172.80 بين المجموعات

26.80 

 
.000 
 
 

 
 40.53 197 7984.32 داخل المجموعات دال

  199 10157.12 الكلي

 

 المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت دالة إحصائياا  اا فروق أن هناكتبين ( 38رقم )من خالل الجدول 
، نرفض الفرضية السابقةوبناء على ذلك  ،وفق متغير المؤهل العلمي للمعلم والمدرسية بمحور البيئة الصفية

  على:التي تنص  نقبل الفرضية البديلةو 
المتعلقة بالبيئة في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

  .الصفية والمدرسية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
( 19والجدول رقم ) لمعرفة بين أي من المجموعات هذه الفروق،بناء عليه تم تطبيق اختبار شيفه و 

 يبين النتائج:
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 العلمي للمعلم. المؤهل متغير وفق والمدرسية الصفية بالبيئة المتعلقة الصف إدارة مشكالت مجموعات بين شيفه اختبار( 32) رقم جدول  

 الداللة مستوى الداللة الخطأ المعياري فرق المربعات 1المجموعة  1المجموعة 
 دال 000. 1.32 *9.12 معهد ثانوي
 دال 002. 1.27 *4.49 جامعة فأكثر ثانوي
 دال 024. 1.67 *-4.61- جامعة فأكثر معهد

ثم قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لهذه المجموعات لمعرفة هذه الفروق تعود إلى أي من 
 (. 11المجموعات، والمجموعة التي متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبر، كما هو موضح في الجدول رقم )

 العلمي للمعلم. المؤهل متغير وفق والمدرسية الصفية بالبيئة المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 40) رقمجدول 
 المتوسط العدد ؤهلمال

 40.83 142 ثانوي
 36.33 30 فأكثر جامعة

 31.71 28 معهد

 
 ما يلي:تبين (؛ 11-39) ينالسابق ينمن خالل الجدول

  بين المعلمين الحاصلين  الصفية والمدرسيةبيئة بمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
على الشهادة الثانوية العامة من جهة والمعلمين الحاصلين على شهادة المعاهد، والمعلمين الحاصلين على 
شهادة اإلجازة الجامعية فأكثر من جهة ثانية، وظهرت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين الحاصلين 

 على الشهادة الثانوية.
وبرأي الباحثة يعود ذلك إلى أن المعلم الحاصل على الشهادة الثانوية ليس لديه أية فكرة عن عملية      

التدريس أو إدارة الصف أو أية تجربة مسبقة في التعليم تتيح له الفرصة لتعرف مشكالت البيئة الصفية 
العمل دون أي تأهيل مسبق والمدرسية التي قد تعترضه؛ بسبب غياب اإلعداد عملياا، كونه يباشر ميدان 

 بخالف المعلم الحاصل على شهادة المعهد أو اإلجازة والذي تم تأهيله للعمل من خالل تطبيق الدروس في
لتفكير في فرصة تعرف المشكالت التي قد تعترضه في حياتهم المهنية وبالتالي االتربية العملية؛ مما يتيح له 

لمشكالت التي تعترضه السيما مشكالت سوء البيئة المادية للصف ما يزيد من حدة امواجهتها وحلها، وهذا 
 والتعامل مع اإلدارة المدرسية. 

  بين المعلمين الحاصلين  بيئة الصفية والمدرسيةبمحور ال المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
الت تكون بدرجة أكبر عند على شهادة المعاهد والمعلمين الحاصلين على اإلجازة الجامعية فأكثر، وهذه المشك

 المعلمين الحاصلين على اإلجازة الجامعية.
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من وجهة نظر الباحثة يمكن تبرير ما سبق بأن المعلم الحاصل على اإلجازة الجامعية يعاني بدرجة         
اديمي أكبر من مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية؛ بسبب التعمق الكبير في اإلعداد األك

في كليات التربية وامتالكه للكثير من المعارف النظرية الحديثة التي تزيد من متطلباته في البيئة الصفية 
والمدرسية مثل تطبيق الوسائل والطرائق الحديثة التي تعلمها، وهذا ما يجعله يتصادم مع المدير والموجه 

عداد يصعب وأحياناا يستحيل تطبيقه في الواقع، التربوي ويشعره بصدمة الواقع؛ ألن ما تعلمه في مرحلة اإل
فالطرائق التفاعلية يصعب تطبيقها في صفوف تنظم مقاعدها بشكل متوازي ال تتيح التفاعل بين التالميذ، 
باإلضافة إلى أن المعلم الحاصل على شهادة المعهد )بحكم تدريبه العملي لمدة أطول من خريج الجامعة 

لسنة األولى في المعهد( تتاح له فرصة أكبر لتعرف بيئات صفية ومدرسية يمارس تطبيق الدروس منذ ا
متنوعة وبالتالي تكسبه خبرة عملية تساعده على مواجهة مشكالت هذا المجال والتغلب عليها أو التكيف 

يجي قدرة خر من  حسنأن تحالياا ، وتأمل الباحثة من إدخال التربية العملية منذ السنة الثالثة والتأقلم معها
  .الجامعة على التأقلم مع هذه المشكالت

 (.مدينة ،ريف)المدرسة التي تقع فيها منطقة : ال3-4
لتعرف الفروق في مشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسية  tاختبار  استخدمت الباحثة

 :(11رقم )الجدول ، وجاءت النتائج كما هي مبينة وفق المنطقة التي تقع فيها المدرسةوفق متغير 
 المنطقة التي تقع فيها المدرسة متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة مشكالت في للفروق t اختبار( 41جدول )

 الداللة مستوى الداللة T درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير/ المنطقة
 دال 00. 4.20 198 6.86 40.56 119 مدينة
 6.87 36.41 81 ريف

 

بمحور البيئة  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت  اا فروقأن هناك  (11رقم )من خالل الجدول نالحظ 
، وكانت هذه المشكالت بدرجة أكبر عند المعلمين في مدارس وفق متغير منطقة المدرسةوالمدرسية الصفية 
  عنها، وهي: فرضية السابقة ونقبل الفرضية البديلةنرفض الوبناء على ذلك  المدينة،

البيئة ب ةتعلقمالفي مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة ) إحصائيةفروق ذات داللة  هناك
 .المدرسةالتي تقع فيها منطقة الوفق متغير والمدرسية الصفية 

ع اإلداريين تكون أكثر في مدارس ومما سبق نجد أن مشكالت سوء البيئة المادية للصف والتعامل م  
المدينة منها في مدارس الريف، وبرأي الباحثة يعود ذلك إلى أن األعداد الكبيرة من التالميذ في الصف الواحد 
في المدينة ترهق المدرسة والمعلمين، وتجعل كل الخطوات المتخذة في سبيل تحسينها هباء منثوراا كونها ال تلبي 

، كما السيما بعد شيوع ظاهرة ترييف المدن نتيجة هجرة سكان االرياف إلى المدن الهائلة احتياجات هذه األعداد
أن زيادة عدد الشعب في المدرسة الواحدة وتطبيق نظام الدوام المزدوج في المدرسة وعدم التناسب بين حجم 
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مكانات المدرسة االستيعابية مع أعداد التالميذ يزيد من مشكالت البيئة المادية  الصفية والمدرسية؛ ويجعل من وا 
الصعب حصول المعلم على الوسائل بل ويسر ع من تعر ضها للتلف ويوفر فرصة التنصل من تحمل المسؤولية 

 تجاه هذا النوع من المشكالت.
 .ذي يتبعه المعلم )تقليدي، فوضوي، تسلطي، ديمقراطي(الالصفية  اإلدارةنمط : 3-2 

 :   (12رقم )كما في الجدول  أحادي االتجاه تحليل التباين بيقتمت معالجة البيانات وفق تط     
 الذي الصفية اإلدارة نمط متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة مشكالت في فروق التباين تحليل( 41) رقمجدول 

 المعلم. يتبعه
 الداللة ى الداللةمستو  F مربع المتوسط درجة الحرية مجموع المربعات المجموعات

 217.31 3 651.93 بين المجموعات
13.78 

 
.000 
 

 
 15.77 16 252.27 داخل المجموعات دال

  19 904.20 الكلي
 

بمحور البيئة  المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت  اا فروق أن هناك( تبين 12من خالل الجدول رقم )
نرفض الفرضية السابقة ونقبل وبناء على ذلك  المتبع،ة الصفي اإلدارةوفق متغير نمط والمدرسية الصفية 

 الفرضية البديلة، وهي: 
المتعلقة بالبيئة في مشكالت إدارة الصف ( 1.15عند مستوى الداللة )فروق دالة إحصائياا  هناك

 . الصفية والمدرسية تعزى إلى متغير نمط اإلدارة الصفية الذي يتبعه المعلم
 ذلك: ( يبين 13تم تطبيق اختبار شيفه، والجدول رقم ) ،وعات هذه الفروقولمعرفة بين أي من المجم 

 اإلدارة نمط متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة مشكالت في المجموعات بين شيفه اختبار( 43) رقم جدول
 المعلم. يتبعه الذي الصفية

 الداللة مستوى الداللة  المعياريالخطأ  فرق المربعات 1المجموعة  1المجموعة 
 دال 00. 2.21 *9.86 فوضوي تقليدي
 دال 00. 2.49 *13.61 تسلطي تقليدي
 دال 00. 2.74 *12.52 ديمقراطي تقليدي
 غير دال 56. 2.56 3.75 تسلطي فوضوي
 غير دال 82. 2.81 2.67 ديمقراطي فوضوي
 غير دال 98. 3.03 -1.08- ديمقراطي تسلطي

 
، والمجموعة التي المتوسط الحسابي لهذه المجموعات قامت الباحثة بحساب ،هذه الفروقف تعر ول

 .(11، كما هو موضح في الجدول رقم )متوسطها أكبر تكون مشكالتها أكبر
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 اإلدارة نمط متغير وفق والمدرسية الصفية البيئة بمحور المتعلقة الصف إدارة لمشكالت الحسابي المتوسط( 44) رقمجدول 
 المعلم. يتبعه الذي الصفية

 المتوسط العدد اإلدارة نمط
 46.86 7 تقليدي
 37.00 6 فوضوي

 34.33 3 ديمقراطي
 33.25 4 تسلطي

 
 ما يلي:تبين ( 11-13) ينالسابق ينمن خالل الجدول

  يين لبيئة الصفية والمدرسية بين المعلمين التقليدبمحور ا المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت هناك فروق
والمعلمين الفوضويين من جهة، والمعلمين التسلطيين والمعلمين الديمقراطيين من جهة أخرى، وهذه المشكالت 

 تكون بدرجة أكبر عند المعلمين التقليديين.
  لبيئة الصفية والمدرسية بين المعلمين بمحور ا المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق

 التسلطيين والمعلمين الديمقراطيين. الفوضويين وكل من المعلمين 
  لبيئة الصفية والمدرسية بين المعلمين بمحور ا المتعلقةالصف  إدارةفي مشكالت ليس هناك فروق

 التسلطيين والمعلمين الديمقراطيين.
رغم تعرضه للمشكالت يسعى إلى التقليدي  معلمالويمكن أن ُيعزى ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى أن     
وذلك لرغبته  أي تعديل عليها لتطويرها وتحسينها ييجر  الفالبيئة الصفية نمطية معينة في على  اظفحال

المستمرة بالمحافظة على الشكل التقليدي للتدريس والبيئة الصفية؛ وهذا ما يزيد من مشكالته ويجعله يتصادم 
لمدرسية فهو يعطي دروسه بغض النظر مع اإلدارة والتوجيه، بينما ال يكترث المعلم الفوضوي بالبيئة الصفية وا

عما تكون عليه البيئة من حوله، وال يهتم آلراء الموجه واإلدارة وبالتالي مشكالته أقل فهو ال يمانع شيء 
إجراء لتحسين البيئة الصفية والمدرسية؛ كل البعد عن اتخاذ أي  اا يظل بعيدوبنفس الوقت ال يعمل شيء، بل و 

تمام الدرس مهما كان شكل البيئة الصفية والمدرسية، في الوقت الذي المعلمفهو ال يكترث إال إلنهاء ا  لدوام وا 
 أهدافه لتحقيق المجال هذا في تعترضه التي المشكالت لمواجهة الممكنة الحلول كل يجرب الذي الديمقراطي

في السيطرة والتحكم التغيير شريطة أن يزيد من قدرته  يخالف المعلم التسلطي الذي يجري األمثل وبهذا بالشكل
 بالبيئة الصفية وتطويعها بالشكل الذي يريده.
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   :وتوصيات اقتراحات-4
 :ما يتعلق بمشكالت إدارة الصف المتعلقة بالمعلم، وهيأواًل: 

 تطبيقالمدارس ك في التعليمية العملية بواقع مرتبطة بمواضيع التربية كليات في الصفية اإلدارة مقررات إغناء .1
 التعامل مع مشكالت التالميذ بشكل عملي ال نظري، وتضمين المقرراتكيفية إلدارية في الصف، و ااألنماط 
في الوقت بكفاية ليتمكن المعلمين من تعليمها  التالميذ منهاجمناسب للمادة العلمية في فصول  األخرى

 المخصص نظراا إلى الصعوبة في تدريس المنهاج.

لمدة شهر حتى ة ألن معظم الدورات شكلية، وذلك بزيادة مدة الدورات يس صوريعقد دورات تدريبية فعالة ول .2
والربط بين نجاح المعلم في هذه الدورات وبين ترفيعه الوظيفي، لتحفيزه على تحقق األهداف المرجوة منها 

  االلتزام بها.

  :هيما يتعلق بمشكالت إدارة الصف المتعلقة بالتالميذ، و ثانيًا: 
، كقانون عالمة السلوك المرتبطة بنجاح التلميذ الصف في التالميذ سلوك لضبطجودة تفعيل القوانين المو  .1

 وتوضيح قانون منع العقاب البدني والتوعية به للحد من ممارسة التالميذ للسلوكيات غير المرغوبة.

 ف.  التي تقلل من مكانة المعلم في المجتمع حرصاا على شخصية المعلم في الصاالعالمية منع البرامج   .2

 .تكريم التالميذ المنضبطين لتشجيع زمالئهم على االلتزام بالسلوكيات المرغوبة .3
 هي: ما يتعلق بمشكالت إدارة الصف المتعلقة بالبيئة الصفية والمدرسيةثالثًا: 

 للحد من كثافة التالميذ.الواحد ( تلميذاا في الصف 31د عدد التالميذ بـ )يتحد العمل على  .1

كتقليل عدد المقاعد في الصف ية في الصف لتتماشى مع التطورات في العملية التعليمية تطوير البيئة الماد .2
 المنهاج يتطلبها التي والعملية التفاعلية الطرائق تطبيق على تساعد بحيثمما يتيح للمعلم المرونة في الحركة 

 .الصف في الالزمة والتهوية اإلضاءة وتوفير

 وارتجاله في المدير مزاجية من وذلك للحد قسم المناهج في كلية التربية تعيين المديرين من شعبة اإلدارة في .3
 . المعلمين مع التعامل

 تكسبهم خبرات عملية في مساعدة المعلمين على تنفيذ المنهاج. لموجهين والمديرينإجراء دورات ل .1

 بناء على نتائج الفرضيات: رابعًا:
ت تساعدهن على التعامل مع المشكالت التي تعترضهن جنس المعلم: توصي الباحثة بإجراء دورات للمعلما .1

 في إدارة الصف.
 المشكالت مع التعامل على تساعدهم األقل الخبرة ذوي للمعلمين دورات بإجراء الباحثة توصي: المعلم خبرة .2

 .الصف إدارة في تعترضهم التي
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 التدريس وطرائق للمنهاج يةالعلم المادة عن للمعلم تدريبية دورات بعقد الباحثة توصي: العلمي المؤهل .3
 .الحديثة الوسائل واستخدام الحديثة

 منها، الحد وكيفية أسبابها ومناقشة أبنائهم مشكالت عن لألهالي ندوات بعقد الباحثة توصي: المدرسة منطقة .1
 .األمور أولياء مجالس دور وتفعيل

معلمين توضح لهم كيفية ممارستها في نمط اإلدارة المتبع: توصي الباحثة بإجراء دورات عن أنماط اإلدارة لل .5
 .الصفية عن كل جديد في اإلدارةتوعية الصف بالشكل األمثل، ومحاضرات 

 :مقترحة بحوث-2
 تقترح الباحثة ما يلي:  
 .إجراء دراسة تقويمية عن دور مقررات اإلدارة في التعامل مع مشكالت إدارة الصف 
 ة في تحسين أداء المعلم في إدارة الصف.إجراء دراسة تقويمية عن دور الدورات التدريبي 
 .إجراء دراسة عن تحديد أفضل الطرائق التي يستخدمها المعلم في التعامل مع مشكالت إدارة الصف 
 .إجراء دراسة عن تصميم برامج تدريبية لتحسين مهارات المعلم في إدارة الصف 
 ر المرغوبة في الصف.إجراء دراسة عن تصميم برامج تدريبية لضبط سلوكيات التالميذ غي 
  .إجراء دراسة عن تقييم دور كليات التربية في تنمية مهارات المعلم في إدارة الصف 
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 والمصادر المراجع

 العربية:والمصادر المراجع 

التالميذ مرتفعي المشكالت السلوكية لدى  .(2116أبو رياح، محمد مسعد عبد الواحد مطاوع ) .1
 ، رسالة ماجستير، جامعة الفيوم.ومنخفضي القابلية لالستهواء دراسة تشخيصية

درجة توظيف أبعاد تريكت وموس في  .(2112أبو سنينة، عودة عبد الجواد وعايش، أحمد جمال ) .2
، ليا في األردناإلدارة الصفية من وجهة نظر معلمي الدراسات االجتماعية ومديري مدارس المرحلة األساسية الع

 .181-137، (1) 21 ،للدراسات التربوية والنفسية مجلة الجامعة اإلسالمية

 ، القاهرة.2، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية .(1999أبو عالم، رجاء ) .3

السلوكيات العدوانية وأساليب ضبطها لدى الطلبة في مدارس عمان  .(2112أبو عيطة، سهام درويش ) .1
مارات جامعة اإل - مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةما يراها اإلداريون والمرشدون والمعلمون، الكبرى ك

 .115-97، (1) 18، العربية المتحدة

مشكالت معلمي الصف في المدارس الحكومية بمحافظات غزة  .(2118أبو فودة، أحمد سعيد عمر ) .5
  ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية.وسبل الحد منها

 ، مكتبة الشباب، األمل للطباعة والنشر، القاهرة.سيكولوجية العدوان .(1996أبو قورة، خليل قطب ) .6

المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين، دراسة  .(2116أبو مصطفى، نظمي عودة ) .7
)سلسلة الدراسات  ميةمجلة الجامعة اإلسالميدانية على عينة من أطفال األمهات العامالت وغير العامالت، 

 .132-399، (2) 11 ،اإلنسانية(

مظاهر السلوك العدواني الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين دراسة  .(2119أبو مصطفى، نظمي عودة ) .8
 17 ،)سلسلة الدراسات االنسانية( مجلة الجامعة اإلسالميةميدانية على عينة من األطفال المشكلين سلوكياا، 

(1 ،)187-528 . 

واقع إدارة المعلمين للسلوك الصفي لطالب الدمج بتعليم  .(2118حبشان، رياض بن ناجي سعيد )آل  .9
 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.  محافظة جدة،
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المخالفات السلوكية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي من وجهة نظر  .(2111بركات، زياد أمين ) .11
-165، (3) 11، جامعة البحرين -مجلة العلوم التربوية والنفسية، طينالمعلمين في محافظة طولكرم بفلس

193. 

مجلة  ،دور المعلم في مراعاة الفروق الفردية لدى طلبته في ضوء بعض المتغيرات .(2116بركات، زياد ) .11
 .181-158 (، 1) 7 ،جامعة البحرين -العلوم التربوية والنفسية

 ، دار الرضا للنشر، سلسلة الرضا للمعلومات، دمشق.ة المستقبلالمعلم في مدرس .(2113بشارة، جبرائيل ) .12

، مشكالت األطفال تشخيص وعالج ألهم عشر مشكالت يعاني منها األطفال .(2111عبد الكريم ) ،بكار .13
 ، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة.1ط

 دمشق، مطبعة الروضة.، منشورات جامعة اإلدارة الصفية والمدرسية وتشريعاتها .(2112بوز، كهيال ) .11

، 1، طمدرس القرن الحادي والعشرين الفعال المهارات والتنمية المهنية .(2111الجابر، جابر عبد الحميد) .15
 سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس، الكتاب الرابع عشر، دار الفكر العربي، القاهرة.

ل المؤثرة في اإلدارة الصفية لدى بعض العوام .(2119علي الجبوري، وداد مهدي )و ألجميلي، عدنان  .16
-119(، 1) 8، في اآلداب والعلوم التربوية مجلة القادسية ،أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الثانوية

166. 

، 2، طإدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسة .(2111حجي، أحمد اسماعيل) .17
 دار الفكر العربي، القاهرة.

 ، شعاع للنشر والعلوم، حلب.((SPSSبرنامج  .(2111الحكيم، إبراهيم ) .18

فاعلية أنشطة المعسكرات الصيفية في تنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ  .(2112الحالق، زهية ) .19
، رسالة الصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي، دراسة ميدانية في معسكر طالئع البعث نموذجاً 

 امعة حلب.ماجستير، ج

اتجاهات معلمي الحكومة نحو الدورات التدريبية التي  .(2111حماد، حسن محمود والبهبهاني، شحدة سعيد ) .21
-313 (،2) 19 ،)سلسلة الدراسات اإلنسانية( مجلة الجامعة اإلسالميةتلقوها أثناء الخدمة بمحافظات غزة، 

396. 
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دار التربية الحديثة،  عناصرها وكيفيات قياسها،أساليب التدريس أنواعها و  .(1999حمدان، محمد زياد ) .21
 سلسلة التربية الحديثة، عمان.

 .دمشق جامعة منشورات ،7ط ،النفس علم في البحث أصول .(2111) أنطون الحمصي، .22

 ، دار األمل، إربد. أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسالميًا وفكرياً  .(1993الحياري، حسن ) .23

أنماط الضبط الصفي التي يمارسها المعلمون لحفظ النظام  .(2119سالم ) خوالدة،، محمد والحراحشةال .21
، دمشق جامعة -مجلة جامعة دمشق، محافظة المفرققصبة الصفي في مدارس مديرية التربية والتعليم للواء 

 .165-113 (، 2و1) 25

الحكومية ألدوارهم المتوقعة مدى ممارسة المعلمين الفلسطينيين في المدارس  .(2117دروزة، أفنان نظير ) .25
 . 196-155، ص(11)، مجلة جامعة القدس المفتوحةمنهم في عصر االنترنت من وجهة نظرهم، 

، و تأصيل إسالمي للتربيةحشخصية المعلم وأداؤه في ضوء التوجهات اإلسالمية ن .(1997راشد، علي ) .26
 دار الفكر العربي، القاهرة.

دار ، 1الكتاب الرابع، ط المعلم الناجح ومهاراته األساسية،التدريسي، كفايات األداء  .(2115راشد، علي ) .27
 الفكر العربي، القاهرة.

 ، دار المصري للطباعة، الهرم.إدارة الفصل بلغة العصر رؤية تربوية .(1999الرشيدي، أحمد كامل ) .28

بتكاري لدى طالب ا بالتفكير االمالدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقته .(2111رضوان، وسام سعيد ) .29
 رسالة ماجستير، جامعة األزهر.  الصف الرابع،

 علم في اتجاهات الطلبة نحو ظاهرة العنف المدرسي دراسة ميدانية تحليلية .(2111الرواشدة، عالء ) .31
 27، جامعة اليرموك، االردن -واالجتماعية سلسلة العلوم اإلنسانية ،التربوي، أبحاث اليرموك االجتماع

 .1671-1619ج(، 2)

درجة استخدام مديري المدارس  .(2111الزبون، سليم عودة والزبون، محمد سليم وموسى، سليمان ذياب علي) .31
مجلة الثانوية في محافظة جرش ألسلوب العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية من وجهة نظر معلميهم، 

 .693-657، (3) 26، دمشق جامعة -دمشقجامعة 
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، سلسلة أصول التدريس، الكتاب مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس .(2111زيتون، حسن حسين ) .32
 ، عالم الكتب، القاهرة.1الثالث، ط

مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في  .(2117الزيودي، محمد حمزة ) .33
 .219-189 (،2)23، دمشق جامعة -مجلة جامعة دمشقمحافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات، 

المشكالت السلوكية لدى  .(2112سعادة، جودت أحمد وأبو زيادة، اسماعيل جابر وزامل، مجدي علي ) .31
األطفال الفلسطينيين في المرحلة األساسية الدنيا بمحافظة نابلس خالل انتفاضة األقصى كما يراها المعلمون 

 .588-517، (2)16، )العلوم اإلنسانية( بحاثمجلة جامعة النجاح لألوعالقتها ببعض المتغيرات، 

مستوى الصعوبات التربوية والمشكالت التعليمية التي تواجه المعلمين  .(2117السعود، خالد محمد ) .35
 .72-31، (59)، جامعة حلب – جامعة حلببحوث مجلة  والمعلمات حديثي التعيين في البادية الشمالية،

شكالت المعلمات في مدارس الذكور بوكالة الغوث الدولية م .(2111السكني، هبة يوسف إبراهيم ) .36
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية.بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

 دار غريب للطباعة، القاهرة. السلوك اإلنساني في اإلدارة، .السلمي، علي )د، ت( .37

، مكتبة لى من التعليم األساسيإدارة الفصل في الحلقة األو  .(2111سليمان، هالة عبد المنعم أحمد ) .38
 النهضة المصرية، القاهرة.

درجة المشكالت التي تواجه معلمي المدارس الحكومية األساسية  .(2112شحادة، رنين أحمد صالح ) .39
 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.المختلطة في شمال الضفة الغربية

 .، دار المناهل، القاهرة3، طرسيإدارة الصف المد .(1995شفشق، محمود عبد الرزاق ) .11

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجهة نظر المديرين  .(2111صالح، آمنة عزت أنيس ) .11
 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية.والمعلمين وأولياء األمور والطالب في محافظات شمال فلسطين

درجة تأثير المشكالت المدرسية على أداء مديري  .(2118الصالحي، سعود بن موسى بن أحمد السويرق ) .12
 ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.مدارس التعليم العام بمحافظة الليث
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واقع ممارسة  .(2119الصمادي، محارب علي محمد ودعوم، حامد محمد علي وفريحات، عمار عبد اهلل ) .13
دارة الصفوف من وجهة نظر المعلمين أن  مجلة البحوث التربوية والنفسيةفسهم، المعلمين لحفظ النظام وا 

 .61-33، (23)، بغداد

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة  .(1121الضيدان، الحميدي محمد ضيدان ) .11
 ، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية.  المتوسطة بمدينة الرياض

ممارسة مديري المدارس لمهامهم اإلشرافية من وجهة نظر المعلمين درجة  .(2112الطعاني، حسن أحمد ) .15
 .189-153، (2) 28، جامعة دمشق – دمشقجامعة مجلة في األردن، 

درجة ممارسة المهارات اإلدارية الصفية األساسية لدى معلمي التعليم الثانوي في  .(2111الطعاني، حسن ) .16
، دمشق جامعة -مجلة جامعة دمشقعالقتها ببعض المتغيرات، مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك و 

 .729-691، (2و1) 27

المشكالت اإلدارية التي تواجه مديرات مدارس البنات في التعليم األساسي  .(2111العاجز، فؤاد علي ) .17
 .255-219 (،1)9، مجلة الجامعة اإلسالميةبمحافظات غزة وعالقتها ببعض المتغيرات، 

االحتياجات التدريبية للمعلمين في المدارس العربية داخل الخط األخضر  .(2118بد القادر)عابدين، محمد ع .18
 .  211-186(، 2)9، جامعة البحرين– مجلة العلوم التربوية والنفسية ،من وجهات نظر المديرين والمعلمين

ساليبه الفنية التوجيه المدرسي مفاهيمه النظرية أ .(2111عبد العزيز، سعيد والعطيوي، جودت عزت ) .19
 ، دار الثقافة للنشر، عمان.1، طوتطبيقاته العملية

 ، منشورات جامعة دمشق.اإلدارة المدرسية والصفية وتشريعاتها .(2112العبد اهلل، فواز وكحيل، أمل )  .51

المناخ المدرسي ومعوقاته ودوره في أداء المعلمين بمراحل  .(2117العتيبي، محمد عبد المحسن ضبيب ) .51
، رسالة العام دراسة ميدانية على عينة من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية بمدينة الرياضالتعليم 

 ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 

 ، دار مجدالوي للنشر، عمان.1ط اإلدارة الصفية والمدرسة المنفردة، .(1995عدس، محمد عبد الرحيم ) .52
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ضغوط مهنة التدريس لدى معلمي المرحلة األساسية  .(2117د )عساف، عبد محمد وعساف، هدى خال  .53
 -مجلة العلوم التربوية والنفسيةالدنيا في مدينة نابلس بفلسطين ومدى تأثرها بالمتغيرات الديموغرافية، 

 .155-133، 1، عدد(1) 8،جامعة البحرين

ديري المدارس في توفير دور المعلمين والمشرفين وم .(1129عسيري، أحمد بن فايع بن أحمد شوهان ) .51
، رسالة ماجستير، جامعة المناخ الصفي الفعال في الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية بالمدينة المنورة

 أم القرى. 

بعض المشكالت النفسية الشائعة لدى طالب مراحل التعليم  .(1131العصيمي، جزاء بن عبيد بن جزاء ) .55
 جامعة أم القرى. ، رسالة ماجستير،العام بمدينة الطائف

، 1، طاإلدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية .(2111عطوي، جودت عزت ) .56
 اإلصدار الثاني، دار الثقافة للنشر، عمان.

سهاماتها في إدارة الصف من وجهة نظر  .(1127عطيف، محمد بن إبراهيم حسين ) .57 مهام مدير المدرسة وا 
 ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.سطة بمنطقة جازانمعلمي المرحلة المتو 

، مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق .(2111عليان، ربحي مصطفى وغنيم، عثمان محمد ) .58
 ، دار صفاء للنشر، عمان.1ط

( مشكالت اإلدارة في المدرسة األساسية في محافظة المفرق األردنية، 2112عليمات، صالح بن ناصر ) .59
 .197-179(، 2)11، لة جامعة أم القرىمج

معوقات استخدام المعلمين الستراتيجيات فعالة في التعامل مع الطالب ذوي  .(2117عواد، يوسف ذياب ) .61
 .122-89، ص (9، )مجلة جامعة القدس المفتوحةالمشكالت السلوكية في المرحلة الثانوية، 

، 1، موسوعة علم النفس الحديث، طمراهقة وعالجهااضطرابات الطفولة وال .(2111) العيسوي، عبد الرحمن .61
 دار الراتب الجامعية، بيروت.

تطور تصورات الطلبة المعلمين في تخصص معلم  .(2119غيث، إيمان محمد والشوارب، أسيل أكرم ) .62
 .278-261، (1)11، جامعة البحرين -مجلة العلوم التربوية والنفسيةالصف حول التعلم والتعليم، 
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علم  .(2111فة وشريم، رغدة وغرايبة، عايش والزعبي، رفعة ومطر، جيهان وظاظا، حيدر)قطامي، ناي .63
 ، دار وائل للنشر، عمان.1، طالنظرية والتطبيق النفس التربوي

مهارات اتصال المدير بمعلميه من وجهة نظر المعلم وعالقتها بكفاءة المعلم الذاتية  .(2111كابور، هند ) .61
 جامعة -دمشقجامعة مجلة مدينة دمشق الرسمية الحلقة األولى تعليم أساسي، دراسة ميدانية في مدارس 

 .322-273، (2111ملحق ) 26 ،دمشق

أساليب إدارة الصف لدى معلمات البنين في الحلقة الثانية من المرحلة  .(2112الكعبي، عواطف علي ) .65
-176، (2)3، جامعة البحرين -لنفسيةمجلة العلوم التربوية وااالبتدائية بمملكة البحرين، رسالة ماجستير، 

177. 

كوجك، كوثر حسين والسيد، ماجدة مصطفى وفرماوي، فرماوي محمد وأحمد، علية حامد وخضر، صالح  .66
تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين  .(2118الدين وعياد، أحمد عبد العزيز وفايد، بشرى أنور )

 ، مكتب اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية، بيروت. عربيطرق التعليم والتعلم في مدارس الوطن ال

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق  .(1996اللقاني، أحمد حسين والجمل، علي ) .67
 ، عالم الكتب، القاهرة.1، طالتدريس

ة الغوث الدولية للمرحلة المشكالت التي يواجهها مديرو مدارس وكال .(2117اللهواني، هنية يوسف محمد ) .68
، رسالة ماجستير، في محافظات شمال فلسطين األساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها

 جامعة النجاح الوطنية.

إدراك الطلبة لبيئة التعلم الصفية في حصص الفيزياء وعالقته بدرجة معرفة  .(2115المحتسب، سمية ) .69
-253، (1)1، جامعة اليرموك، االردن -ة األردنية في العلوم التربويةالمجل معلميهم بالنظرية البنائية،

261. 

 طبعة منقحة ومعدلة، عالم الكتب، القاهرة.  اإلدارة المدرسية الحديثة، .(1995مرسي، محمد منير ) .71

 ، عالم الكتب، القاهرة.  المعلم والنظام، دليل المعلم إلى تعليم المتعلم .(1998مرسي، محمد منير ) .71

دارة الفصل، .(1996مد، فارعة حسن )مح .72  مركز الكتاب للنشر، مصر الجديدة. المعلم وا 
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 /1الملحق رقم /
 بطاقة مالحظة

 أنماط اإلدارة الصفية التي يتبعها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي
 

 الفقرة تسلسل
 درجة التطبيق

 منخفضة متوسطة  عالية
 النمط التقليدي

    يشجع المعلم على التفاعل الصفي  (1
    يسمح المعلم بحركة التالميذ في الصف  (1
    يحرص المعلم على جلوس التالميذ في صفوف متوازية  (3
    يتجنب المعلم تغيير ترتيب الغرفة الصفية  (4
    يكتفي المعلم بالغرفة الصفية في التعليم   (2

ــــم العقــــاب الجمــــاعي فــــي معالجــــة  (6 مشــــكالت  يســــتخدم المعل
 التالميذ

   

    يتفقد المعلم دوام التالميذ   (7
    يقدم المعلم للتالميذ إضافات تغني المادة الدراسية  (8
    يوبخ المعلم التالميذ على أي سلوك يقومون به بدون إذن   (2
    يعاقب المعلم التالميذ في حالة معاملتهم غير الرسمية له  (10
    داخل الصف يمنع المعلم التالميذ من المزاح  (11

يحضــر المعلــم المــادة الدراســية علــى أســاس القــدرات العامــة   (11
 للتالميذ

   

    يستخدم المعلم في التعليم الوسائل التعليمية المقررة  (13
    يكرر المعلم شرح الدرس مفصالا   (14
    ينهي المعلم الدرس فور سماع الجرس  (12
    عمرية يتعامل المعلم مع التالميذ بما يناسب مرحلتهم ال  (16
    يرفض المعلم أي تغيير في العملية التعليمية  (17
    يتبع المعلم الطرائق التقليدية في التعليم  (18
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 النمط الديمقراطي
    علم بالعالقات اإلنسانية بينه وبين التالميذ.يؤمن الم  (37
    يحفز المعلم التالميذ على االنضباط الذاتي  (38
    يشرك المعلم التالميذ في المناقشة  (32
    يساعد المعلم التالميذ على الشعور بالطمأنينة  (40
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    يسمح المعلم للتالميذ بالمشاركة في األنشطة المختلفة  (41
    التالميذ ينمي المعلم مواهب   (41
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 /1الملحق رقم /
 استبانة 

 مشكالت إدارة الصف التي يواجهها معلمو الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي
 أواًل: البيانات األولية

 :األساسي التعليم مرحلة في األولى الحلقة معلم والزميلة الزميل

 ". مشكالت إدارة الصف التي تواجه المعلمين في مرحلة التعليم األساسي ":دراسة بعنوانبإجراء الباحثة  تقوم

 واقع من الرأي بيان يرجى، هدفلهذا ال أعدت استبانة يديك بينومن أجل تحديد هذه المشكالت تضع الباحثة 
 .تعاونكمة شاكر ، عملك
 المناسب: مكان(في ال عالمة )  (ضع ،؛ )ضعيفضالً 
 ..............              .........يرغب لمن االسم

 ............................المدرسة
 مدينة(     ،المدرسة:)     ريف منطقة  

  أنثى(     ،)    ذكر الجنس
 إجازة فأكثر(     ،معهد إعداد المعلمين     ،)    ثانويةلمؤهل العلمي ا

كثر من أ     ،سنوات عشرلخمس  من    ،مس سنواتخمن  أقل)     الخبرة في العمل الحالي: عدد سنوات
 (عشر سنوات

 

 الفقرة تسلسل
 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق  موافق بشدة
 بالمعلم متعلقةالمشكالت ال   

      قلة مناسبة إعدادي األكاديمي مع المادة العلمية للمنهاج   (1
      الحديثةضعف قدرتي على استخدام الطرائق التدريسية   (1
      قلة خبرتي في التعامل مع تالميذ الحلقة األولى  (3
      ضعف قدرتي على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة  (4
      شكلية الدورات التدريبية والتأهيلية   (2
      ضعف تأهيل القائمين على الدورات التدريبية    (6
      ة للدرسصعوبة الحصول على الوسائل التعليمية الالزم  (7
      قلة مناسبة دخلي المادي مع الجهود التعليمية    (8
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      حاجتي ألعمال إضافية لتغطية متطلباتي المادية  (2
      تأخير تسليم الراتب بداية كل شهر   (10
      صعوبة مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ أثناء تدريس المنهاج  (11
      مراعاة ميول التالميذ نقص مهاراتي في تكييف المنهاج ل  (11
      صعوبة وغموض محتويات الكتب التعليمية بالنسبة إلي  (13
خراجها   (14       صعوبة التعامل مع التنوع في إعداد الكتب المدرسية وا 
      افتقار دليل المعلم )إن وجد( للحلول عن أسئلة الدرس  (12
      صعوبة الحصول على دليل المعلم   (16
      تنويع طرائق التدريس  قلة خبراتي في  (17
       إتباع الطرائق التقليدية واإللقائية في التعليم   (18
      زيادة عدد الحصص التدريسية في اليوم الواحد  (12
      تنوع المواد التي أقوم بتدريسها  (10
      روتين العملية التعليمية   (11
       ُبعد المدرسة عن مكان سكني   (11

 بالتالميذ ةتعلقالمشكالت الم  

      يخرق التالميذ قواعد االنضباط الصفي  (13
      يتصرف التالميذ بقلة احترام مع المعلم  (14
      يبدي التالميذ نشاطاا مفرطاا   (12
      يتشتت انتباه التالميذ للدرس   (16
      يعتدي التلميذ على زمالئه  (17
      يخرب التلميذ الممتلكات الصفية  (18
      وك السرقةيعمل التالميذ بسل  (12
      يتبع التلميذ سلوك الغش والكذب  (30
      يبدي التالميذ الملل من الدراسة  (31
      يحقق التالميذ تحصيالا دراسياا ضعيفاا   (31
        يتسرب التالميذ من الدوام  (33
      يتأخر التالميذ في الحضور للصف عن الوقت المحدد  (34

 والمدرسية بالبيئة الصفية تعلقةالمشكالت الم   

      يضم الصف أعداداا كبيرة من التالميذ  (32

36)  
ُترتب غرفة الصف بشكل ال يساعد على تطبيق الطرائق 

 التفاعلية
     

      تفتقر المدرسة للوسائل الحديثة  (37
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      يتعامل المدير معي بمزاجية  (38
      يقتصر دور الموجه التربوي على النقد   (32

40)  
قليلة مقارنة مع أعداد التالميذ في كمية الوسائل التعليمية 

 الصف
     

      وقت الحصة ال يتيح تطبيق الطرائق الحديثة   (41

41)  
حجم غرفة  ،التهوية ،سوء البيئة المادية للصف )اإلضاءة

 النظافة...( ،الصف
     

      يطبق المدير القوانين بحرفية   (43
      يكلفني المدير بأعمال إدارية إضافية  (44
      ين المكتبة في عمله يقصر أم  (42
      يوكل أمين السر مهامه المتعلقة بتالميذ صفي إلي    (46
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 (3الملحق رقم )

 أسماء السادة الدكاترة محكمي بطاقة المالحظة
 المرتبة العلمية القسم االسم الرقم
 أستاذ المناهج وطرائق التدريس الرحمن عجان د.عبد  .1
 أستاذ اإلرشاد النفسي د.محمد عبد اهلل  .2
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.إبراهيم اليماني  .3
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.محمد غاوي  .1
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.أنور حميدوش  .5
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.هيثم أبو حمود  .6
 مدرس ائق التدريسالمناهج وطر  د.بدرية قصاص  .7
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.رضوان حاج عبد اهلل  .8
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.غادة شمة  .9

 مدرس اإلرشاد النفسي  د.مصطفى طيفور  .11
 مدرس اإلرشاد النفسي د.منار طومان  .11
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.منذر قباني  .12
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 (4الملحق رقم )
 السادة الدكاترة محكمي االستبانةأسماء 

 المرتبة العلمية القسم االسم الرقم
 أستاذ المناهج وطرائق التدريس الرحمن عجان د.عبد  .1
 أستاذ اإلرشاد النفسي د.محمد عبد اهلل  .2
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.إبراهيم اليماني  .3
 دأستاذ مساع المناهج وطرائق التدريس د.محمد غاوي  .1
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.أنور حميدوش  .5
 أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس د.هيثم أبو حمود  .6
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.بدرية قصاص  .7
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.رضوان حاج عبد اهلل  .8
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.غادة شمة  .9

 مدرس اإلرشاد النفسي  د.فايز الحسين  .11
 مدرس اإلرشاد النفسي  د.مصطفى طيفور  .11
 مدرس اإلرشاد النفسي د.منار طومان  .12
 مدرس المناهج وطرائق التدريس د.منذر قباني  .13
 مدرس اإلرشاد النفسي د.عبد اهلل قدور  .11
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 2رقم ملحق ال
 نبذة مختصرة عن بعض العلماء

 الهندسة في البكالوريوس درجة على وحصل أوهايو، مدينة في ولد :William Glasserوليام جالسر -1 
 جالسر م أصبح1956عام  وفي م،1955 سنة الدكتوراه ودرجة اإلكلينيكي، النفس علم في والماجستير الكيماوية،

 لموع والطب اإلرشاد ميادين في جميعاا  انخرطوا أوالد ثالث في ورزق تزوج للبنات، فنتور لكلية استشاري طبيب
 من األحداث لجنوح جديد مركز في النفسيين المعالجين رئيس منصب جالسر تولى 1957 عام في النفس،

 مجال في عام كمرشد الستينيات في جالسر عمل طورها، التي أفكاره لتطبيق كبيرة فرصه له وفرت األطفال،
 في اهتمامه وكان والتعلم التعليم وسائل على بالواقع للعالج األساسية مفاهيمه طبق الوقت ذلك وفي التعليم،
 يتلقى خالله من الذي تدريبي تعليمي مركز وأسس، التعليم في الحياة ربط وكيفية المعلمين، مع الطالب تفاعل

 ،العقلية الصحة :منها الكتب من عدد بتأليف جالسر قام بعدها ثم، العالج من النوع هذا حول تربياا  المعلمون
 حياتك على تسيطر كيف ،العقل محطات ،االيجابي اإلدمان، المجتمع هوية، لهويةا مجتمع ،الواقعي العالج
  .مدارس بال فشل ،فعال بشكل

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12479 
11/11/2111تاريخ االطالع   

 وتخرج. 1912 عام في كليفالند في أوهايو بوالية كونين يعقوب ولد: Jacoob Kouninن يعقوب كوني  -2
 التربوي النفس علم بوصفه عمله كونين بدأ. أيوا والية جامعة من الدكتوراه درجة علىحصل و  م1939 عام في
 في الدراسية صفوفلا في واالنضباط التعلم دمج على التركيز كونين أراد. 1916 عام في واين والية جامعة في

دارة االنضباط كتابه  كيفية في بحث. 1971 في األول المقام في عمله تم وقد. الدراسية صفوفال في المجموعة وا 
 من فئة مع المعلم يتعامل كيف دراسة أهمية أكثر كان أنه أدرك ما سرعان لكنه حدوثه، بعد السلوك سوء معالجة

 5 من أكثر كونين دراسات استمرت ،الصف إدارةفي  وقائية تقنيات على ركيزالت كونين أراد. البداية التالميذ منذ
 صفوفالصفاا من  81 من أكثر بتصوير كتبها التي واالستنتاجات أبحاثه من األكبر الجزء في واستند. سنوات

 .االبتدائية
http://emilyheadrick.weebly.com/management-theorist-report.html 

11/11/2111 االطالع تاريخ  
 في تكساس جامعةفي  التربوي النفس علم قسم ورئيس أستاذ: Edmund T. Emmer ادموند ت ايمير  -3

 التربوي النفس علم في ماجستير وعلى، ميشيغان جامعة من الرياضيات في الجامعية الشهادة على حصل، أوستن
 :برز مؤلفاتهأ ،أيضاا  ميشيغان جامعة من التربوي النفس علم في الدكتوراة شهادة نالو  ،ميشيغان جامعة من
 صف.دارة في الاإل

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12479
http://emilyheadrick.weebly.com/management-theorist-report.html
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http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/person?personId=64993090&targetid=profile 
11/11/2111 االطالع تاريخ  

 خبراء أبرز من واحدة هيو  فاندربيلت، جامعة في أستاذ :Carolyn M. Evertsonكارولين ام ايفرتسون  -1
 والبحوث الصفية واإلدارة دريسالت عن البحث على في أبحاثها ركزت وقد الدراسية صفوفال إدارة مجال في العالم
 اليوم من الدراسية الفصول المعلمين إدارة كيفية دراسة في وزمالؤها هي قامت. المعلمين ومساعدة توجيه في

 .المدرسة من األول
 بينما ،أوستنفي  تكساس جامعة من االبتدائي التعليم في البكالوريا وشهادة التربوي النفس علم في الدكتوراه تتلق
برز أ، فاندربيلت بيبودي كلية في المعلمين والتعليم التدريس على اتحادياا  الممولة المشاريع من العديد تأدار 

 . لصفوفدارة اإ ا:مؤلفاته
http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/person?personId=64992931&targetid=profile 

 11/11/2111 االطالع تاريخ
 

http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/person?personId=64993090&targetid=profile
http://www.zoominfo.com/s/#!search/profile/person?personId=64992931&targetid=profile
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Abstract 
 

     The research defines classroom management problems faced by teachers in the first 

stage of basic education in the Syrian Arab Republic in the light of the following 

variables: (sex of teacher, years of teacher experience, qualification of teacher, school 

district, management style, which the teacher followed it). 

The researcher has to prepare the following tools: 

- Questionnaire: consisted of /46/ items distributed on three areas: classroom 

management problems are related to the teacher, and classroom management problems 

relating to pupils, and classroom management problems related to the environment and 

the school classroom. 

- Note Card: consisted of /42/ items, divided into four areas: the traditional pattern, and 

the chaotic pattern, and pattern authoritarian, and democratic pattern.  

      After verification of the validity and reliability of research tools, the researcher 

applying questionnaire of research on available sample of /200/ teachers, and noted the 

performance of /20/ of them in a row in the second quarter of the school year in 2013.  

The research concluded after statistical treatment to the following results: 

First: The most common classroom management pattern between teachers is: 

Traditional one with a mean (37.4) and then the chaotic pattern (18.45) and then 

authoritarian pattern (15.55) and then democratic pattern (11.8), and the numbers of 

teacher according to that are: 7 teachers traditional, 6 teachers anarchists, 4 

authoritarian teachers, 3 teachers Democrats. 

Second: The classroom management problems faced by the teacher are:  

 Classroom management problems related to the teacher (79.5%-74%). 

- Poor academic preparation in the field of teaching the curriculum.  

-The difficulty of applying modern teaching methods.  

-The difficulty of dealing with students the first episode.  

-The difficulty of using teaching aids.   

-A mock training sessions that are held for the development of teachers. 

     Although there are other problems afflicting the teacher less but it is common 

among teachers and collectively( look at table no 9) , such as: 
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 Lack of adequate rehabilitation to those in charge cycles, shortening the teacher in 

access to the means, lack of income teacher, difficulty curriculum, poor preparation 

books, the difficulty of obtaining guide books. 

Classroom management problems related to grade pupils(55.5%-58%): 

- Lack of commitment to discipline pupils laws classroom.  

- Lack of respect for the students in the class.  

- Hyperthyroidism pupils. 

- Distracted pupils. 

- Aggression. 

     There are other problems common among pupils hinder the teacher described in the 

management, and take a lot of time lesson ( look at table no 10), such as: vandalism, 

theft, fraud, the boredom of the study, the low academic achievement levels of 

students, the delay in coming to class. 

 Classroom management problems related to the environment classroom and 

school(58%-53.5%): 

- Increase the number of students in the class. 

- The lack of relevance of the classroom. 

- Lack of modern means. 

- Director in the mood to deal with teachers.  

- The limited role-oriented educational exchange. 

   There are other problems hindering the teacher in the classroom management albeit 

to varying less,( look at table 11) such as: lack of suitable means to the huge numbers 

of students, Palace time share, poor physical environment to the class, bureaucratic 

management, shortening the librarian and the secretary in the performance of their 

business.  

Third, there are differences statistically significant at the significance level (0.05) in 

the classroom management problems due to all the research variables.   

And the researcher recommended the following: 

- Giving awarness-raising lectures for teachers on recent  development in classroom 

management. 
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- Providing classroom management books with subject  related to reality teaching 

process at schools. 

- Conduct limitation the number of pupils with 30 pupils per class.  

- The development of the physical environment  at class to follow the development in 

the teaching process. 
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